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Förord
Många förvaltare av studentbostäder i Sverige har i sitt bestånd en andel enrumslägenheter
som innehåller utrymmen för alla de viktiga funktioner som vi förknippar med en bostad,
dvs sömn och vila, matlagning och måltider, daglig samvaro och hygien. Utformning och
inredning av dessa ”studentettor” bestäms av Boverkets byggregler och följer i huvudsak det
regelverk som gäller för det ”ordinära” bostadsbeståndet. Det finns dock vissa undantag, t ex
när det gäller kravet på att utrymmet för sömn och vila skall vara avskiljbart och storleken på
köksinredning.
Den kunskap som idag finns om människors önskemål och behov när det gäller boendet
generellt bygger i stor utsträckning på undersökningar och forskning som gjordes för flera
decennier sedan (Nylander & Eriksson, 2009). Under senare år har Boverket låtit göra två
utredningar som specifikt tar upp frågor som gäller utformningen av studentbostäder. I Student
söker bostad (2009) görs en översyn av studenternas bostadssituation och tillämpningen av
byggreglerna vid byggande av studentbostäder. Den andra, Utforma för gemenskap (2012),
är en sammanställning av goda exempel för hur gemensamma utrymmen kan utformas och
användas. Slutsatsen i båda undersökningarna är att gällande regelverk för utformning av
enskilda studentlägenheter och deras bostadskomplement tillgodoser studenters nuvarande
behov och därför skall behållas.
Den här studien har tillkommit på initiativ av Studentbostadsföretagen och har sin
utgångspunkt i frågan om de underlag som ligger till grund för dagens produktion av
studentbostäder verkligen tar hänsyn till de förändringar i levnadsvanor och värderingar
som skett i samhället under de senaste decennierna. Målsättningen har varit att så
förutsättningslöst som möjligt undersöka hur dagens studenter uppfattar och använder
sina bostäder och vilka prioriteringar de gör när det gäller bostadens storlek, utformning
och inredning. I studien undersöktes även hur befintliga gemensamma lokaler används, om
de uppfattas som ett komplement till den egna bostaden och vilken typ av gemensamma
lokaler som efterfrågas. Studien baserar sig på kvalitativa intervjuer med studenter som bor i
enrumslägenheter i Lund, Stockholm, Göteborg, Falun och Umeå och ambitionen har varit
att rapporten i så hög grad som möjligt skall avspegla deras egna utsagor och reflektioner.
Jag vill tacka Studentbostadsföretagen för förtroendet att få genomföra studien – uppgiften
har varit både intressant och lärorik. Jag vill även tacka alla de studenter som har låtit sig
intervjuas i sina hem och bidragit med värdefulla erfarenheter och synpunkter. Min
förhoppning är att rapporten skall bidra med ny kunskap som kan användas i planeringen av
framtida studentbostäder.
Lund i maj 2012
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Sammanfattning
Den här studien har tillkommit på initiativ av Studentbostadsföretagen och har sin
utgångspunkt i frågan om de underlag som ligger till grund för dagens produktion av
studentbostäder verkligen tar hänsyn till de förändringar i levnadsvanor och värderingar
som skett i samhället under de senaste decennierna. Målsättningen har varit att så
förutsättningslöst som möjligt undersöka hur de studenter, som idag bor i enrumslägenheter,
uppfattar och använder dem och vilka prioriteringar de gör när det gäller bostadens storlek,
utformning och inredning. En annan viktig uppgift har varit att undersöka hur befintliga
gemensamma lokaler används, i vilka avseenden de kompletterar den egna bostaden och
vilka typer av gemensamma lokaler som i första hand efterfrågas.
Studien baserar sig på tjugosju djupintervjuer med studenter som bor i enrumslägenheter
i Lund, Stockholm, Göteborg, Falun och Umeå. Kriterier för urvalet av intervjupersoner
var bostadstyp, boendetid, kön och bakgrund. Målsättningen var att studien skulle omfatta
olika hus- och planlösningstyper, ungefär samma antal män som kvinnor samt studenter
med olika bakgrund. Storleken på de lägenheter som ingår i studien varierar mellan 18 och
42,3 kvm. Förutom att de är olika stora finns det även stor variation när det gäller planlösningen.
Skälen för att bo i en ”etta” varierar men det vanligaste skälet är att studenterna inte vill dela
kök med andra. Bostadens läge är också betydelsefullt liksom att det finns bra bussförbindelser
och utbyggda cykelvägar till centrum. I många fall handlar det inte om ett val av en bestämd
plats utan att man som student är tvungen att ta den bostad som erbjuds.
Studentbostaden är betydelsefull. Den är ofta det första egna hemmet, den första plats som
man rår över, kan använda och möblera som man själv vill och där man kan uttrycka sin smak
och identitet. Enrumslägenheten är en kompaktbostad som skall rymma många aktiviteter på
en liten yta, vilket förutsätter flexibilitet i användning av bostadsrum och möbler. De möbler
som används i bostaden kommer delvis från föräldrahemmet, andra är inköpta i samband
med flytten till den första egna bostaden. I de mindre lägenheterna är det svårt att få plats
med både matbord och arbetsplats och ett vanligt önskemål är att bostaden skall kunna
rymma bådadera. Soffa, soffbord och TV är trevligt att ha men inte ett måste.
Många tillbringar mycket tid hemma, särskilt de som använder bostaden som sin huvudsakliga
studieplats. Drygt en tredjedel av de intervjuade föredrar att studera i hemmet, övriga studerar
både i hemmet och på andra platser t ex i universitetets respektive högskolans studielokaler
eller bibliotek. Majoriteten lagar all mat hemma och fryser ner i matlådor, vilket förutsätter
ett välutrustat och relativt stort kök. Ingen av intervjupersonerna har funktionshinder eller
närstående med funktionshinder.
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Ett generellt problem är att bostäder som är orienterade mot söder eller väster blir alltför
varma under vår och sommar. Insyn är ett problem för studenter som har bostäder i
bottenplanet med fönster som vetter mot en gata, cykelväg eller en gård. Den gemensamma
utemiljön verkar vara mindre betydelsefull men naturområden i anslutning till bostadshuset
uppskattas liksom att det är lätt att ta sig ut i grönområden för att promenera eller motionera.
Endast ett fåtal efterfrågar och använder gemensamma utrymmen. Några skulle vilja ha
ett ”praktiskt rum” för att måla eller spraya möbler eller för att reparera cykeln, andra ett
gemensamt studierum, bastu eller ett övernattningsrum för gäster.
De intervjuade studenternas vanligaste rekommendation för framtidens bostäder är att
inte höja utan snarare sänka boendekostnaden. Eftersom studenter har olika ekonomiska
förutsättningar behövs ett mer differentierat utbud av enrumslägenheter där några bostäder
kan ha en enklare standard än andra. Det är dock viktigt att ha ett välplanerat och välutrustat kök. Även ett mer varierat utbud när det gäller storlekar efterfrågas, dvs att det finns fler
tvårumslägenheter och även större lägenheter.
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Bakgrund och syfte
På många svenska universitetsorter råder stor bostadsbrist för studenter och en utbyggnad
av fler studentbostäder planeras (Boverket, 2009). I många fall handlar det om att bygga
fler enrumslägenheter men det saknas aktuell kunskap om hur dagens studenter använder
sin bostad och vilka krav de ställer på den här typen av boende. I dagens bostadslagstiftning
(BBR, 2011) föreskrivs att
“För en grupp boende får de enskilda bostadslägenheternas rum med
inredning och utrustning för matlagning och för daglig samvaro samt
utrymme för måltider delvis sammanföras till gemensamma utrymmen.
De gemensamma utrymmena ska vara så stora och välutrustade att
de på ett fullgott sätt kompenserar för inskränkningarna i de enskilda
bostadslägenheterna.”

Boverket har även övervägt att ändra reglerna i BBR så att studentbostäder som understiger
25 kvm skall förses med ett extra gemensamt utrymme för matlagning, måltider och daglig
samvaro.
Under senare år har Boverket låtit göra flera utredningar om studentbostäder där bl a
finansiering och kostnader i samband med produktion av studentbostäder kartlagts och
analyserats. De två senaste har dock en annan inriktning. I Student söker bostad (2009) görs
en översyn av studenternas bostadssituation och tillämpning av byggreglerna vid byggande
av studentbostäder. Ett av målen är att identifiera problem som kan uppstå i samband av
produktion av studentbostäder. Utredningen bygger på underlag som har tagits fram genom
kontakter med bl a byggföretag, intresseorganisationer, SKL och bostadsförvaltare. Den
andra, Utforma för gemenskap (2012), har tillkommit för att visa goda exempel på hur
gemensamma utrymmen kan utformas och användas.
Den här studien har tillkommit på initiativ av Studentbostadsföreningen. Syftet har varit
att så förutsättningslöst som möjligt undersöka vilka behov och önskemål dagens studenter
har när det gäller bostäder av den typ som enrumslägenheten representerar. Hur använder
och möblerar de sina bostäder och vilka funktioner efterfrågas och prioriteras i bostaden?
Hur utnyttjas gemensamma lokaler och närmiljön? Vilka krav finns när det gäller bostadens
läge i staden och tillgång till service, butiker och annat som behövs i vardagslivet? Hur och
var umgås studenter med familj, vänner, studiekamrater och grannar? Boendekostnaden har
inte stått i fokus för undersökningen men intervjupersonerna har tillfrågats om vad de anser
om nuvarande hyreskostnad och hur de ställer sig till att ändra den genom att öka respektive
minska bostadsytan.
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Studien är kvalitativ, dvs målet har inte varit att ta fram ett statistiskt underlag för
hur studenter vill bo utan ett material som avspeglar mångfalden av behov och
önskemål. Kvalitativ metod brukar användas för att uppmärksamma ännu inte kända
fenomen eller för att få fördjupad och varierad kunskap om redan identifierade
företeelser. I kvalitativa studier fokuseras enskilda människors perspektiv och
målet är att få fördjupad kunskap genom studier av ett antal olikartade fall. Det är
därmed inte antalet intervjupersoner som är relevant utan att personerna väljs på
ett sådant sätt att den önskade variationen i kunskapsunderlaget tillgodoses. I den
här aktuella studien har detta uppnåtts genom att studenter med olika bakgrund
och erfarenheter av olika planlösningar och bostadsorter intervjuats. Ett kvalitativt
angreppssätt innebär att forskningens resultat inte blir generella utan att tonvikten
läggs vid att belysa sammanhang.
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Studiens uppläggning och frågor
Studien baserar sig på tjugosju djupintervjuer med studenter som bor på följande fem orter
- Lund, Göteborg, Stockholm, Falun och Umeå. Intervjuerna har haft formen av ett samtal
som förts utifrån ett halvstrukturerat frågeformulär. Orterna har utsetts gemensamt av
studentbostadsföretagen. På varje ort har fem studenter som bor i olika områden intervjuats.
Ett undantag är Umeå där endast fyra studenter har kunnat kontaktas för en intervju.
Som ett första led i studien genomfördes tre provintervjuer med studenter i tre
studentbostadsområden i Lund. Målet med dessa var att utveckla den frågeguide som skulle
användas i djupintervjuerna. Avsikten var även att undersöka vilka frågeställningar som var
intressanta att fokusera på i studien.
Utgångspunkt i provintervjuer och djupintervjuer var den befintliga bostaden och
erfarenheterna av denna. Därför prioriterades studenter som hade bott minst ett år i sin ”etta”.
Valet av intervjupersoner gjordes utifrån namnlistor som bostadsförvaltarna tillhandahöll.
Kriterier för urvalet var planlösningstyp, boendetid, kön och nationalitet. Målsättningen var
att studien skulle omfatta olika hus- och planlösningstyper, ungefär samma antal män som
kvinnor samt studenter med olika bakgrund.
Intervjuerna gjordes i hemmet och varade i ca en timme. I några fall fanns det inte möjlighet
att besöka hemmet och då gjordes intervjun antingen på annan plats (2) eller per telefon
(6). Vid intervjutillfället registrerades även hur bostaden möblerats. De studenter som
intervjuades på annan plats eller per telefon fick antingen själva rita in sina möbler på en
planritning eller berätta hur de hade placerat dem. Tre av intervjupersonerna visade sig
använda bostaden tillsammans med en sambo.
Frågeguiden (bilaga 1) reviderades mellan de tre provintervjuerna och
anpassades senare även i viss utsträckning till förhållandena på respektive
ort. Guiden innehöll frågor kring följande teman:
Bakgrundsdata
Typ av studier, studietid
Boende under uppväxttiden
Tidigare boende under studietiden
Allmänt om bostaden
Motiv för val av bostad
Synpunkter på läge
Bostadens storlek, kvaliteter och brister, orientering, ljusförhållanden
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Bostadens användning
Funktioner som en studentbostad bör rymma
Användning och utformning av kök, bostadsrum, badrum och förvaring
Kökets rumsliga relation till bostadsrummet
Möblering och val av möbler
Bostadens betydelse/emotionella värde
Umgänge med släkt, vänner, kurskamrater och grannar
Behov av utrymmen utöver den egna bostaden
Avslutande frågor
Synpunkter på bostadens omgivningar
Prioritering av bostadsyta relaterat till kostnad
Rekommendationer för framtida studentbostäder

I rapporten ges först en sammanfattande redovisning av studiens resultat och
därefter presenteras samtliga intervjuer och möbleringsplaner. Frågeguiden
innehöll även frågor om behovet av särskild bostadsutformning på grund
av funktionsnedsättning hos intervjupersonen eller någon närstående
men eftersom samtliga har svarat att ett sådant behov inte finns har denna
frågeställning inte tagits med i redovisningen.

Intervjupersonernas studieinriktning och boendeerfarenhet
Av de studenter som intervjuats är tolv män och femton kvinnor, sju av dem har
invandrarbakgrund. Intervjupersonernas studieinriktning varierar och representerar
fyra huvudområden – medicin/biologi, teknik/datavetenskap, juridik/statskunskap/
ekonomi och mer praktiskt inriktade utbildningar som mediaproduktion, arbetsterapi
och sjuksköterskeutbildning. Drygt hälften läser på grundutbildningsnivå, åtta gör sin
mastersutbildning och två är doktorander.
Även deras boendeerfarenhet varierar. En del av intervjupersonerna (6) har tidigare bott
i korridorrum, andra har valt att bo privat eller i andra hand i en studentlägenhet tills de
har fått möjlighet att bo i en egen ”etta”. I stort sett samtliga kommer från andra orter än
studieorten. Anmärkningsvärt är att endast två av de intervjuade har vuxit upp i lägenhet,
övriga har under sin uppväxttid antingen bott i villa eller i radhus.
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Bostadsområden och lägenheter
Endast ett fåtal av de studentbostäder som ingår i studien ligger centralt på studieorten.
Studenter i följande områden har intervjuats:
Lund:
Klosterängen, Kämnärsrätten, Vildanden, Ulrikedal och Delphi
Göteborg: Birger Jarl, Guldhedstornet, Lindholmen, Odin och Kviberg
Stockholm: Fysikern, Strix, Embla, Forum och Kungshamra
Umeå:
Gnejsvägen, Stipendiegränd, Mariehemsgatan och Rullstensgatan
Falun:
Kaserngården, Gammelvägen, Tallbacksvägen och Norra Järnvägsgatan

Studentbostadshusen på de fem studieorterna har olika form och karaktär. I
Lund finns både tvåvåningshus med entréer till varje bostad direkt utifrån och
flervåningshus där de enskilda bostäderna kan nås via loftgång eller trapphus.

	
   2 - Kämnärsrätten i Lund
Bild

Bild 1 - Klosterängen i Lund

De studentbostadshus i Stockholm och Göteborg som ingår i studien är större
anläggningar med många bostäder i flervåningshus och med entré till de enskilda
bostäderna från en korridor eller ett trapphus. Ibland finns det både korridorrum
och enrumslägenheter i samma hus.

Bild 3 - Lindholmsallén i Göteborg

	
  

Bild 4 - Maltgatan i Stockholm
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Flera av studentbostadhusen i Umeå ligger integrerade med vanliga bostadshus. På
vissa ställen har studentettor och vanliga lägenheter förlagts till samma hus.

	
  

Bild 5 - Gnejsvägen i Umeå

Bild 6 - Stipendiegränd i Umeå

	
  

I Falun förvaltas studentbostäderna av det kommunala bostadsföretaget. En del
enrumslägenheter har inrymts i vanliga bostadshus, andra finns i ombyggda logement
i det tidigare kasernområdet.

	
  

Bild 7 - Gammelvägen i Falun
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Bild 8 - Kaserngården i Falun

	
  

Storleken på de lägenheter som ingår i studien varierar mellan 18 och
42,3 kvm. Förutom att de är olika stora finns det även stor variation när
det gäller planlösningen. I några är köket en del av hallen, i andra en del av
bostadsrummet men det finns även lägenheter där köket är ett eget öppet
eller avskilt rum. Några av bostäderna har sovalkov medan andra har ett
separat förråd, antingen inne i bostaden eller direkt i anslutning till den.
En av bostäderna rubriceras som 2 rum och kök av bostadsförvaltaren men
kan ses som en ”etta” med en stor hall som även inrymmer kök.

Bostadsyta			

Antal i studien

18-20 kvm			
21-25 kvm
26-30 kvm
31-35 kvm
36-40 kvm
mer än 40 kvm

2
11
7
3
2
2

Tabell 1. Fördelning av bostäder med olika storlekar

Den vanligast förekommande planlösningen för enrumslägenheter för
studenter innehåller bostadsrum, toalett med dusch och ett pentry i hallen
(figur 1). Varianter på denna lösning är att pentryt placeras i bostadsrummet
(figur 2) alternativt i ett helt eller delvis avskilt utrymme i anslutning till
hall (figur 3) eller bostadsrum (figur 4). Förvaring har som regel lösts med
garderober men det finns även lägenheter som har ett slutet förråd i stället
(figur 5) eller som komplement till garderober (figur 6).
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Figur 1.
‘Standardetta’ med sovalkov och kök
i hallen

Figur 2.
Enrumslägenhet med kök i
bostadsrummet.

Figur 3.
‘Etta’ med seperat kök.

Figur 4.
‘Etta’ med öppen kökslösning.

Figur 5.
Lägenhet med enbart förråd i
bostaden

Figur 6.
Lägenhet med både förråd och
garderober i bostaden.
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Vad påverkar studenters val av bostad?
Skälen för att bo i en ”etta” varierar. Några av de intervjupersoner, som aktivt har valt bort
korridorboende, menar att de kan få en lugnare studiemiljö genom att ha en egen bostad. Att
bo i korridorrum förknippas med fester och intensivt umgänge med grannar. Andra vill helt
enkelt ha en egen bostad för att kunna vara för sig själva.

“Jag vill ha mer privat, jag blir störd av fester.”
“I lägenhet får man sitt egna space, det blir mer en helhet.
Det är mycket skönare att bo i en etta.”

Det vanligaste skälet för att bo i en egen lägenhet är dock att man inte vill dela kök med
andra. Ibland baserar sig detta på egna erfarenheter av att bo i korridorrum, i andra fall på
vänners erfarenheter eller en föreställning om att korridorkök är stökiga och belamrade med
smutsig disk.

“Tidigare bodde jag i korridor i närheten av universitetet.
Det var socialt jättebra men lite trångt i köket. Det fanns inga
regler och vi var 12 personer. Folk skötte inte sina grejer. “
“Jag gillar inte att ta hand om disk och vidbrända stekpannor efter
andra.”

Bostadens läge är också betydelsefullt - läget i relation till staden, undervisningslokaler,
livsmedelsbutik och andra faciliteter. Även om idealet för många är att bo centralt verkar
närhet till universitet och högskola vara väsentligare för de flesta.
Andra skäl som uppges påverka valet av bostad är att man är van vid att bo i en speciell del av
staden, har vänner i området eller tycker om stadsdelen för att den är vacker, lugn eller har
andra kvaliteter. Bra bussförbindelser och utbyggda cykelvägar till centrum är andra faktorer
som vägs in liksom att hyran är låg eller att internet och el ingår i hyran.
I många fall handlar det egentligen inte om ett val utan att man helt enkelt är tvungen att
ta den bostad som erbjuds. I det avseendet finns det en viss skillnad mellan stora orter som
Stockholm och Göteborg och mindre orter som Falun och Umeå där möjligheterna att välja
är något större.
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Vad betyder bostaden?
Trots att en studentbostad är temporär anser i stort sett samtliga intervjupersoner att den
betyder mycket för dem. Den är ofta det första egna hemmet, den första plats som de rår
över och kan använda och möblera som de själva vill. Många tillbringar mycket tid hemma,
särskilt de som använder bostaden som sin huvudsakliga studieplats.

“Den är allt, det är det man har, det är ens hem.”
“Det är en slags samlingspunkt i ens liv, det man återkommer till.
Det är allting för mig – arbetsplats, fritidsplats, mötesplats för
vänner.”
“Den är mitt bo. Jag älskar att vara hemma. Det är viktigt att
trivas. Jag försöker vara hemma så mycket som möjligt.”

Att ha ett eget hem där man trivs innebär trygghet och för några är det även ett bevis på att
de är vuxna och oberoende av sina föräldrar.

“Det är en trygghet att kunna bo för sig själv. Man vill ha något
eget, kunna gömma sig lite.”
“Den är ett tecken på att man kan ta hand om sig själv, att det är
jag som bestämmer.”

Bostaden är en plats där du kan uttrycka din smak och din identitet. Endast enstaka
intervjupersoner ser sin studentlägenhet som en tillfällig bostad, en plats där de bor i väntan
på att flytta till en ”riktig” bostad.
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Hur används och möbleras bostaden?
Enrumslägenheten skall rymma många aktiviteter på en liten yta, vilket förutsätter en viss
flexibilitet i användningen av bostadsrum och möbler. Sängen används för studier, måltider
och sittplats vid umgänge med vänner. Måltider intas på olika platser - i en fåtölj, vid
nattduksbordet, i sängen, framför TVn, vid skriv- eller datorbordet.
“Man behöver yta för att plugga, dator och för att äta. Nu har jag
kombinerat allt.”
“För mig är det viktigt att sy och plugga, att träffas och umgås socialt
även om jag föredrar att träffas hos andra eftersom min lägenhet är
för liten.”

Några av intervjupersonerna framhåller vikten av att det finns utrymme för olika
möbleringsalternativ, att t ex bordet, som vanligtvis används för studier, kan flyttas till en
annan plats i rummet och även användas som matbord för en måltid med vänner. Det behövs
även utrymme för möbler som inte används dagligen, t ex extrastolar som kan plockas fram
när man blir många.
“Man får bygga om sängen till soffa när det kommer kompisar.”

För några är det viktigt att det finns en speciell plats i rummet som kan användas för studier
eller att det är möjligt att byta plats genom att t ex ömsom sitta i soffan eller vid köksbordet.
De som delar sin bostad med en sambo säger att de saknar ett rum där de kan stänga om sig.
“Jag behöver en separat hörna för att plugga men det kan jag göra
i soffan.”
“Det är viktigt att man har tillräckligt plats för skrivbord, att det
finns en separat hörna för studier och fritid.”

De möbler som används i studentbostaden kommer delvis från föräldrahemmet, andra är
inköpta i samband med flytten till den första egna bostaden. I några fall har samtliga möbler
bytts ut vid flytten från en tidigare bostad eftersom de inte passar in på grund av sin färg eller
storlek.
I de mindre enrumslägenheterna är det svårt att få plats med både matbord och arbetsplats
och intervjupersonerna har gjort olika prioriteringar. Några (7) har valt att ha skrivbord eller
datorbord som de även använder som matplats medan andra (8) gör tvärtom, dvs använder
matbordet som arbetsplats.
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Det vanligaste önskemålet är dock att kunna få plats med bådadera.
“Det hade varit bra med ett riktigt bord (matbord), kul om man kan
ha lite gäster också.”

Soffa, soffbord och TV är trevligt att ha men för många inte ett måste. Drygt hälften av
intervjupersonerna (15) har soffa av något slag, ofta en bäddsoffa som besökande släktingar
eller vänner kan använda som sovplats. Övriga har i stället en fåtölj eller någon annan sittmöbel
och flera (10) har avstått från att ha TV. Några menar att TV-tittande tar uppmärksamheten
från studierna, andra föredrar att se de program som är intressanta på datorn.
“Soffa behöver man bara om man har TV, det är inget som jag saknat.”

I några studentlägenheter finns fasta skåp eller bokhyllor som uppskattas av en del och
uppfattas som ett hinder vid möbleringen av rummet av andra. Detsamma gäller för
sängalkover, vissa uppskattar dem för att de ger en uppdelning av rummet i olika zoner,
andra utnyttjar dem inte och menar att bostaden skulle vara mer lättmöblerad utan alkov.
“Skönt med nischen men den binder möbleringen.”

Sängbredderna varierar. Flertalet har valt att ha en 90 cm bred säng men i de bostäder som ingår
i studien finns sängbredder mellan 90 och 180 cm. Några av bostäderna är övermöblerade
och innehåller även piano respektive elpiano utöver ”ordinarie” möblemang. Studenter som
studerar mediaproduktion behöver utrymme för flera datorer och har dessutom önskemål
på att kunna ha en studio med utrustning och instrument i hemmet. Men det finns även
bostäder som bara innehåller det absolut nödvändigaste, dvs säng, skrivbord och bokhylla.

Figur 7.
Exempel på bostad med
mycket möbler.

Figur 8.
Exempel på bostad med
sparsam möblering.
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Matlagning och måltider
Majoriteten av de intervjuade studenterna lagar all mat hemma. Det främsta
skälet är att det är billigare men många uppger att de tycker om att laga mat och
att de lägger stor vikt vid att råvarorna är av god kvalitet. De flesta äter frukost och
kvällsmål hemma och lunch på universitet/högskola. Många lagar mat för hela
veckan under veckoslutet och fryser ner den i matlådor som de tar med sig till
”skolan”. Endast ett fåtal föredrar att laga lunchmat varje dag eller att äta lunch
på restaurang eller i universitetets kantin. Det är inte heller vanligt att bjuda
vänner på måltider i bostaden, vilket främst beror på att det finns för lite plats
både för matlagning och för att äta tillsammans. Däremot uttrycker några att de
gärna skulle vilja kunna göra det.

Hemmet som studieplats
Drygt en tredjedel av de intervjuade (10) föredrar att studera i hemmet. Detta
beror förmodligen på hur de fungerar som individer men kan också ha ett
samband med studieinriktning och i vilket skede av studierna som de befinner
sig. I utbildningar som juridik och språk, där studierna innebär mycket enskilt
arbete, eller mediaproduktion där tillgång till en egen kraftfull dator är viktig,
prioriteras hemmet som studieplats. Övriga (17) studerar både i hemmet och på
andra platser. Några föredrar att tentamensläsa hemma, andra i universitetets
studielokaler eller på bibliotek.

“Jag försöker komma ifrån hemmiljön när jag tentaläser.”
“Jag sitter gärna själv hemma, får mer studiero där.”

Studenter som går tekniska utbildningar eller deltar i undervisning med många
grupparbeten tycks föredra att utnyttja offentliga lokaler för sina studier framför
sina hem.
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Samvaro med vänner och grannar
Det sociala livet består främst av umgänge med vänner som man har sedan tidigare
eller har skaffat sig under studietiden. Ungefär hälften av intervjupersonerna
uppger att de umgås med sina vänner i den egna bostaden men relativt många
tillägger att de föredrar att besöka vännerna i deras hem därför att de har mer
plats. Att träffa sina vänner på högskolan, stan, café eller nation är också vanligt.
När man träffar sina vänner i hemmet är det oftast för att fika eller ha förfest,
någon enstaka intervjupersoner äter regelbundet lunch med sina studiekamrater.
Andra aktiviteter är att titta på TV eller DVD, spela datorspel eller rollspel.
Nästan ingen av intervjupersonerna har kontakt med sina grannar och flera säger
att de inte heller ha något behov av det. Kontakten begränsar sig till att man hälsar
på varandra i trapphuset eller i hissen och många uppger att de inte vet vilka som
är deras grannar.

“Nej jag ser aldrig några grannar, det är konstigt för vi borde röra
oss i korridoren samtidigt.”

Om de har kontakt med grannar är det som regel med studiekamrater som de
känner från utbildningen och inte för att de bor i samma hus.
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Synpunkter på planlösning och enskilda funktioner
Planlösning
Kvaliteter som lyfts fram i intervjuerna är när bostäderna uppfattas som ljusa,
fräscha och öppna. Det gäller inte bara att få plats med alla funktioner och möbler
utan också att bostaden känns ”luftig”. Några intervjupersoner understryker
att det är en fördel om varje funktion i bostaden – hall, kök, sovalkov osv. - har
ett tydligt avgränsat utrymme. Att använda garderober för att dela av rummet
uppfattas av några som en smart lösning.

“Jag gillade planlösningen, att det var uppdelat i rum och att det
fanns mycket garderober.”

De som tillbringar mycket tid hemma antyder att det kan vara påfrestande att
ständigt vistas i och göra allting i ett och samma rum.

“Du gör allting här, läser här, sover där, äter där.”

En del skulle vilja ha en större sovalkov eller ett separat sovrum och framför allt
par säger att de saknar ett rum där de kan dra sig tillbaka.
Några föredrar att ha köket i ett särskilt utrymme som de kan stänga om för
att slippa matos, andra menar att det är en fördel att kombinera bostadsrum
respektive hall med köket eftersom det är en yteffektiv lösning och bidrar till att
bostaden känns öppen och luftig.
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Kök
Matlagning är en viktig daglig aktivitet för studenter och det finns många
synpunkter på kökens storlek, utformning och inredning. Många av
intervjupersonerna framhåller att köket skall vara komplett, dvs att det skall
finnas en stor frys, plats för mikrovågsugn och en diskbänk med två diskhoar.
Särskilt i äldre studentbostäder, som har gammal standard och ännu inte har
renoverats, saknas avställningsyta respektive arbetsyta och frys i köket, och
av spisens två kokplattor kan endast en användas samtidigt som ugnen. En
del av intervjupersonerna har gjort egna kompletteringar i sina kök, satt in
en mikrovågsugn eller en frys. Att köket är litet och saknar modern inredning
försvårar användningen.

“Vi har ingen riktig spis och ugn. Jag skulle aldrig ställa mig och
baka bröd.”
“Köket är inte jättekul att laga en fin middag i.”
“Man får tänka till när man lagar mat.”

Köken i nyare bostäder eller sådana som har renoverats i det äldre
studentbostadsbeståndet uppskattas i allmänhet.
“Det är ett komplett kök och det är tänkt liksom.”

Något som ofta påtalas som en brist är att ventilationen är dålig och att det inte
finns utrymme för två personer att laga mat.
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Badrum
I stort sett alla intervjupersoner är nöjda med badrummens storlek och utrustning.
Det som beskrivs som en viktig kvalitet är att badrummet är fräscht. Andra
kvaliteter är att det är rymligt, ljust och har fönster, golvvärme, fällbart torkställ,
handdukstork och kaklade väggar. Det som oftast påtalas som en brist är att det
är för lite förvaringsutrymme för bl a toalettartiklar, saknas plats för tvättkorg och
att vattnet rinner ut på golvet när man duschar.
Förvaring
I de flesta studentbostäder finns garderober för förvaring men i ett fåtal har
dessa ersatts eller kompletterats med ett förråd. Av intervjuerna att döma är
3-4 garderober tillräckligt för kläder och annat som används dagligen men ca
en tredjedel (10) av intervjupersonerna har skaffat sig en egen byrå som ett
komplement till befintliga garderober. De intervjupersoner som har förråd i
bostaden föredrar garderober och att bostadsytan i stället görs större. Däremot
uppskattas de förråd som ligger i direkt anslutning till eller i samma våningsplan
som bostaden. I studentbostäder som saknar källar- eller vindsförråd efterfrågas
dessa. Några av de intervjuade studenterna skulle vilja ha mer plats för skor i
hallen.
Övriga synpunkter på bostadens utformning
Flertalet bostäder som ingår i studien anses ha tillräckligt med fönster och
dagsljus. Undantag är de bostäder där köket ligger indraget i en nisch i hallen
(figur 9). Ett generellt problem är att bostäder som är orienterade mot söder eller
väster blir alltför varma under vår och sommar. Den starka solinstrålningen gör
att fönstren måste hållas fördragna under dessa årstider.
Insyn är ett problem för studenter som har bostäder i bottenplanet med fönster
som vetter mot en gata, cykelväg eller den gemensamma gården. Insynsproblem
finns även i bostäder där entrédörren försetts med fönster. I en del studenthus är
ljudisoleringen bristfällig vilket leder till att man är orolig för att störa grannarna
när man spelar ett instrument eller lyssnar på musik.

Figur 9.
Planlösning där dagsljusinsläppet i
köksdelen upplevs som otillräckligt.
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I flervåningshus som saknar hiss försvåras in- och utflyttning. Åsikterna om hur
bostaden bör nås varierar. Några föredrar att nå bostaden direkt utifrån, ”det
känns mer som mitt eget liksom”, andra tycker att det är obehagligt och otryggt att
dörren till bostaden öppnas ut i det fria.
Bostadens storlek och kostnad
De undersökta bostäderna varierar i storlek och det är svårt att med utgångspunkt
från intervjuerna bedöma om nuvarande bostadsstorlekar är lämpliga eller om
framtida studentbostäder bör göras större alternativt mindre. Det finns inget
direkt samband mellan storleken på de intervjuade studenternas nuvarande
bostad och deras önskemål om bostadsstorlek. En del (8) av dem som idag har
en bostad på 20-40 kvm, kan tänka sig en minskad yta och ungefär lika många
(6) som för närvarande har en bostadsyta 26-32 kvm önskar sig en större bostad.
Badrummet nämns oftast som det utrymme där ytan kan minskas och det är
framför allt köket som man anser behöver utökas och bli bättre utrustat.
Det är inte heller enbart en fråga om vilket utrymme studenter behöver och
önskar utan också vad en större bostadsyta innebär för kostnader. Majoriteten
av de intervjuade (21, se bilaga 3) prioriterar en mindre bostad med lägre hyra.
Deras nuvarande hyra ligger i intervallet 2 300 kr/mån till 4 900 kr/mån och den
högsta hyra de kan tänka sig är 2 500 kr respektive 5 000 kr.
De som prioriterar en större och dyrare bostad (6) har idag en hyra som ligger i
intervallet 2 850 kr/mån till 5000 kr och en tänkbar högsta hyra i spannet 3 500
och 6 000 kr. Flera av dem uppger att nuvarande hyra tangerar smärtgränsen
och att de måste arbeta vid sidan om studierna för att kunna betala den. Tre av
intervjupersonerna i den här gruppen bor med sambo och delar därmed hyran
med sin partner.
Synpunkter på utemiljö och omgivningar
Den gemensamma utemiljön verkar vara mindre betydelsefull för studenter.
Enligt intervjupersonerna utnyttjas den gemensamma gården/utemiljön och
eventuella grillplatser endast av ett fåtal. Däremot uppskattas den egna uteplatsen
när den finns.
I de studentbostäder som ligger i stadsmiljö utan egen gård eller grönområde
saknas inte detta. Naturområden i anslutning till bostadshuset uppskattas
liksom joggingspår och att man lätt kan ta sig ut i grönområden för att promenera
eller motionera. I Umeå och Falun uppskattas att naturmiljö finns nära och att
studenthusen integrerats i det ordinära bostadsbeståndet.
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Vilka utrymmen vill man dela med andra?
I en del studentbostadshus finns det en lokal med kök som kan användas för gemensamma och
privata fester. Ibland finns det även andra typer av gemensamma utrymmen, t ex biljardrum,
rum för studier, pingis, filmvisning, piano och gym. I vissa fall har de boende också tillgång
till lokaler på varje våningsplan som de kan använda för gemensamma måltider eller för att
titta på TV.
Bland intervjupersonerna är det endast ett fåtal (4) som efterfrågar och använder gemensamma
utrymmen och många av respondenterna känner inte till om det över huvudtaget finns några
sådana lokaler och vad de kan utnyttjas till (se bilaga 3). Även om de inte saknar gemensamma
utrymmen för egen del tycker några att det är positivt att de finns för andra som vill använda
dem. För många är det otänkbart att använda ett gemensamt utrymme med kök för att umgås
med släkt och vänner.
“Jag tycker om att ha mitt eget. Om vänner kommer på besök vill jag
att de kommer hem till mig, inte till något gemensamhetsutrymme.“
“Man vill liksom bjuda hem till sig själv, annars blir det ingen
mysstämning. Det känns bättre att umgås i sitt eget.”
“Det är nog därför man inte bor i korridor.”

Inte heller andra typer av lokaler som biljardrum, gym, TV-rum eller rum för filmvisning
eller pingis efterfrågas. Med viss tvekan skulle de kunna tänka sig att använda ett gemensamt
studierum, bastu eller ett övernattningsrum för gäster. Några skulle uppskatta om det fanns
ett ”praktiskt rum” för att måla eller spraya möbler eller för att reparera cykeln, dvs någon
form av gemensamt bokningsbart snickeri/hobbyrum som är utrustat med enkla verktyg och
cykelpump.
Någon menar att gemensamma lokaler bör finnas i varje byggnad, inte gemensamt för en
hel studentbostadsanläggning. Ett annat önskemål är att gemensamma lokaler skall ligga i
bottenvåningen, inte i källarplan.
Av de fyra intervjupersoner som uppskattar och använder gemensamma lokaler bor tre i
Stockholm och en i Göteborg. Två av dem som bor i Stockholm uppger att de använder gym,
festlokal och en gemensam takterrass.
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Studenternas rekommendationer för framtida studentbostäder
Detta är en sammanställning av de rekommendationer som intervjupersonerna vill ge till
dem som är ansvariga för planeringen av framtidens studentbostäder. Det bör framhållas att
det i intervjusituationen inte har varit lätt att bortse från det välkända, dvs den nuvarande
egna bostaden och att föreställa sig ett nytt, annorlunda koncept för en studentbostad.
En generell rekommendation är att det viktigaste är att inte höja utan snarare
sänka boendekostnaden. Studentbostäder skall vara enkla och praktiska och
eventuellt kan avkall göras på kvalitén genom att mindre exklusiva material
används för golv och köksinredning.

--

Eftersom studenter har olika ekonomiska förutsättningar behövs ett mer
differentierat utbud av enrumslägenheter. Det är en fördel att ha alternativ, olika
nivåer på boenden, där några bostäder kan ha en enklare standard än andra. Även
ett mer varierat utbud när det gäller storlekar efterfrågas, dvs att det finns fler
tvårumslägenheter och även större lägenheter.

--

Studentbostäder bör inte placeras så långt från centrum som idag. Om bostaden
ligger närmre staden kan den eventuellt vara något dyrare. Det bör finnas butiker
med dagligvaror och bra bussförbindelser i närheten.

--

Bostaden skall vara ljus och fräsch, gärna med högre takhöjd än idag. Vid
planeringen bör man beakta att eluttag placeras på rätt plats och att fönster
orienteras och utformas så att värmeinstrålning och insyn kan undvikas. Det
behövs bra ljudisolering och fungerande fläktsystem i köket. Ett problem med
kök som är integrerade med bostadsrummet är störande ljud från kylskåpet.

--

Det är viktigt att ha ett eget, välplanerat och välutrustat kök med förvaring ända
upp till tak. Betydelsefullt är även att det finns möjlighet att sätta sin egen prägel
på bostaden och att det finns utrymme flera möbleringsalternativ. Att bo med alla
funktioner i ett rum är ett problem och det bör finnas sätt att avdela det på något
sätt.
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--

Det är viktigt att ha alla funktioner tillgodosedda i den egna bostaden och att inte
behöva dela utrymmen med andra. Under studietiden tillbringar man mycket tid
med andra och därför är det betydelsefullt att kunna vara ifred i sin bostad. När
man måste fokusera på att studera och studerar mycket hemma är det viktigt att
trivas annars blir det svårt att prestera.

--

Det skall ingå lägenhetsförråd som är nåbara med hiss, gärna i anslutning till den
egna bostaden eller på bottenplanet. En lättillgänglig och välutrustad tvättstuga
som kan användas kl 07 – 22 bör finnas i bottenplanet (inte i källaren). Om det
finns en gemensam gård eller grönområden i anslutning till bostadshuset finns
önskemål att markplanet utnyttjas för uteplatser för dem som bor i bottenplanet.
Andra önskemål är cykelställ med tak eller ett låst cykelförråd samt en bilpool
som kan användas när man t ex skall storhandla eller köpa skrymmande saker
som exempelvis möbler.

--

Några av intervjupersonerna har även synpunkter på hur de nya bostadsalternativ
som planeras i bl a Lund bör administreras. Bostäder där två eller tre studenter
delar kök kan vara en bra lösning men det beror på vilka som delar bostaden och de
sanktioner som kan användas om någon inte anpassar sig till de regler som gäller
för t ex skötsel av det gemensamma köket. Ett förslag är att de som bor i lägenheten
skall kunna påverka valet av ny hyresgäst när någon flyttar ut. Ett annat förslag
är att det skall ges möjlighet för ”kollektiv”, dvs personer som vill bo tillsammans,
att bo i lägenheterna utan att ta ekonomiskt ansvar för hela bostadskostnaden om
någon flyttar. Slutligen påpekas att det är viktigt att bostadsförvaltaren är öppen
för förslag från hyresgästerna.
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Slutsatser
Eftersom studien har gjorts för att få insikt och förståelse för den mångfald av behov
studentettan skall kunna tillgodose är det svårt att ge generella rekommendationer för hur
en sådan bostad skall utformas. Det finns dock vissa resultat i studien som är delvis oväntade
och relativt allmängiltiga.

Studentettan, för många den första egna bostaden, är betydelsefull och en plats
som skall ge trygghet, oberoende och identitet. Bostaden är ett ”minihem” där
de funktioner som finns i en ”vanlig” bostad återskapas i ett enda utrymme och
många av de möbler som finns i ett ordinarie hem skall få plats. Det förutsätter en
bostadsstorlek som ger utrymme för flexibel användning och möblering.
Köket är viktigt och används flitigt. Det behöver vara välutrustat och tillräckligt
stort för att kunna användas för att tillaga och förvara mat för flera dagar. Varken
kök eller badrum är utrymmen som studenterna kan tänka sig att dela med andra.
Även om många studenter skulle föredra att bo centralt är det viktigare att bostaden
ligger nära studieplatsen, en livsmedelsbutik och allmänna kommunikationer.
Utemiljön i anslutning till det egna huset är mindre betydelsefull men däremot
uppskattas naturområden som kan användas för motion och rekreation.
De studenter som väljer den här typen av boende är som regel inte intresserade
av att umgås med sina grannar. De har valt den här boendeformen för att vara
oberoende och ”privata”. Släkt och vänner vill de att umgås med i den egna
bostaden och av den anledningen är det svårt att kompensera de brister som
finns i den egna bostaden med gemensamma utrymmen. Framför allt finns det
ett motstånd mot gemensamt kök och umgängesrum eftersom det påminner om
korridorboende, en boendeform som de medvetet har valt bort. Undantag finns
och framför allt i Stockholm vilket vore intressant att följa upp i en annan studie.
Det finns ett behov av ett mer varierat utbud av ettor och andra lägenhetsstorlekar.
Bostäder i varierande prisklasser efterfrågas och det är definitivt så att nuvarande
bostadskostnad för flertalet har nått smärtgränsen och överstiger den kostnad som
de anser sig ha råd med. I en tid där byggkostnaderna är höga blir det en stor
utmaning att å ena sidan tillgodose behovet av flexibel användning och möblering
och samtidigt kunna erbjuda bostäder till en kostnad som inte nämnvärt överstiger
den nuvarande.
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”KLAS”
”STURE”
”STINA”
”HUGO”
”ASTRID”
”BEATA”
”AMANDA”
”JÖRGEN”
”BORIS”
”GLENDA”
”GLENN”
”LOTTA”
”JONTE”
”GUNILLA”
”LOVISA”
”LARS”
”GUNNEL”
”HARALD”
”LISA”
”BARBARA”
”ARVID”
”KATARINA”
”LENA”
”ISABELLA”
”GUDRUN”
”ULF”
”OSKAR”

Intervjuperson 1 - ”KLAS”
Bakgrund och allmänna synpunkter
Klas har studerat medicin i 5 år och bott i sin
lägenhet i drygt tre år. Innan han flyttade hit bodde
han flera år på orten och kände därför till de olika
studentbostäder som finns i staden. Han har bl a
delat en trerumslägenhet med andra och bott i
korridorrum.

Hustyp: Studentbostadsområde
med 48 bostäder i tvåvåningshus.
Entré till varje bostad direkt
utifrån.

Klas var trött på att bo i korridor, ville ha sitt eget.
Han valde det här området därför att han gillar
södra delen av staden. Det är lugnt, centralt och
hyran är relativt låg. Framför allt ville han ha ett
eget kök.

Bostadsyta: 22 kvm

Byggnadsår: 1966
Läge: 1 km från centrum
Gemensamma lokaler: Finns ej
Månadshyra: 3 769 kr (12 mån)
Årshyra: 45 228 kr
Intervju i hemmet 20110412

Han trivs bra i bostaden. ”Precis som jag vill ha, det enda jag behöver. Jag kan reda mig
själv”. Rummet är lagom stort. Det finns inget som han uppskattar speciellt mycket. Att bo
på bottenvåningen tycker han är mindre bra eftersom det är insyn från gatan (lägenheten
ligger relativt nära gatan). Om han skulle välja bostad idag skulle han köa lite längre för att
få en lägenhet en trappa upp. Han inte är heller riktigt nöjd med köket, det är lite för litet.
Klas uppskattar att bostadsrummet har olika zoner, att de olika aktiviteterna har sitt eget
utrymme – hallen är ett eget, avgränsat utrymme, köket också. Garderoberna skapar en alkov
för sängen.
Det är tillräckligt med dagsljus, fönstret vetter mot söder men han har ofta persiennerna
nerdragna för att slippa insyn. På högsommaren blir det väldigt varmt i rummet.
Bostadens användning och möblering
Klas har ingen TV. Han behöver inte det, vill inte ha någon, tycker att det är lätt att fastna
framför den. Om han vill se något program kan han göra det på datorn. Han är väldigt hemkär
och tillbringar mycket tid hemma.
Han går på biblioteket när han skall studera. Tycker att det är mycket som distraherar om
han sitter hemma och pluggar (spelar gitarr t ex). Han surfar på Internet och skriver hemma.
Om det fanns ett gemensamt arbetsrum i området där han kunde boka in sig skulle han nog
utnyttja det.
Klas äter nästan alltid hemma. Han har prioriterat bort matbord. När han äter själv sitter han
vid sitt skrivbord eller vid soffbordet. När han har gäster plockar han fram sitt uppfällbara
matbord och klappstolar. Gästerna sitter även i soffan och äter.
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Han lagar ofta mat för flera dagar och gör matlådor. Problemet är att frysen är för liten, det
finns inte plats för att frysa ner mat. Köket borde vara lite större så att han kunde ha kyl/
frys i fullhöjd och lite mer bänkyta. Det finns inte heller plats att ha mikro, vilket Klas gärna
skulle vilja ha. Även förvaringsutrymme saknas, ”jag har samlat på mig mer prylar under
åren”. Spisen med två plattor och ugn räcker till för det mesta men ibland måste han planera
matlagningen eftersom den stora plattan inte fungerar samtidigt som ugnen är på. En annan
nackdel är att det bara finns en diskho, det är svårt att diska och skölja samtidigt. Han brukar
komplettera med en kastrull. Klas gillar att köket är avgränsat mot rummet, ”jag tycker om att
ha avgränsat mellan olika aktiviteter”.
”Badrummet är ganska perfekt för mig.” - Ett badkar hade varit jättekul men inte möjligt att
ha i den här typen av bostad.
Förrådsutrymme saknas – Klas skulle vilja ha plats för ytterligare en byrå, bokhylla och
garderob. ”Å andra sidan samlar man bara på sig saker om man har mer utrymme”. Vissa
saker förvarar han under sängen, t ex handdukar och lakan. Han skulle kunna tänka sig
gemensam förvaring utanför bostaden och även en gemensam frys.
Klas har köpt alla möbler själv. ”Om jag hade haft mer plats hade jag haft ett matbord”.
Hemmet betyder mycket för honom och han tillbringar mycket tid hemma - ”jag är mycket
hemkär”. Lägenheten innehåller relativt mycket möbler. I sängen ligger två gitarrer och
ytterligare en står lutad mot sängen.
Klas får ganska ofta besök av vänner och flickvännen. Grannarna har han ingen kontakt med.
Vi pratar om möjligheten att ha ett gemensamt kök som komplement för att pentryt är för
litet och han menar att det inte passar honom. ”Jag tycker om att ha mitt eget. Om vänner
kommer på besök vill jag att de kommer hem till mig, inte till något gemensamhetsutrymme”.
Han har inga vänner med hälsoproblem som skulle kunna påverkas av lägenhetens
utformning. Det finns inget han saknar förutom det som nämnts ovan. Han har tillgång till
bastu och tvätt i ett angränsande studentområde och det fungerar utmärkt.
Avslutande frågor
I utemiljön skulle han vilja ha ett cykelställ med tak eller ett cykelförråd. Annars fungerar
utemiljön bra med gemensam gård och grillplats. Att ha direkt utgång i det fria uppskattar
han.
Klas kan inte tänka sig en dyrare bostad. Möjligtvis skulle han kunna tänka sig att för en extra
hundralapp få ett kök som är lite större.
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Intervjuperson 2 - ”STURE”
Bakgrund och allmänna synpunkter
Sture är snart klar med sin kandidatexamen.
När han började studera bodde han privat innan
han så småningom fick studentlägenheten med
ett rum och kök. Egentligen hade han velat ha
en tvårumslägenhet men då hade han fått köa
ytterligare en tid. Det hade varit skönt att ha sängen
i en alkov eller i ett eget rum. Han är trött på att
göra allting i samma rum ”Du gör allting här, läser
här, sover där, äter där…”

Hustyp: Flerbostadshus i ett större
student-bostadsområde. Entré till
lägenheten direkt utifrån. Bostäderna
har nyligen renoverats.
Byggnadsår: 1969, renoverat
2009. Läge: 2,5 km från centrum;
matbutik finns i närheten
Gemensamma lokaler: Finns ej
Bostadsyta: 26 kvm
Månadshyra: 3 900 kr (9 mån)

Att han valde det här området berodde mest på
att han är van vid att bo i den här delen av staden
och att det är nära till ”skolan”. Han åker sällan till
staden.

Årshyra: 35 100 kr
Intervju i hemmet 20110413

Sture skulle inte vilja bo i korridor, han gillar inte att ”ta ansvar för andra, dvs att ta hand om
disk och vidbrända stekpannor efter andra”. Han trivs bra i lägenheten men det är ju inte
som att ha en riktig lägenhet. Det han uppskattar mest är att ”köket och boytan är separerade,
att man kan stänga om sig.” 9 månaders hyra är också bra liksom förmånligt bredband.
Det som är mindre bra är att det saknas förrådsutrymme. Efter ombyggnaden har han en
garderob mindre. ”Man höjer sina nivåer (bostadskrav) efter hand och samlar på sig saker”.
Han använder utrymmet under sängen för förvaring av elektronik och kurslitteratur som han
inte vill göra sig av med. Men ”man får det man betalar för”.
Efter ombyggnaden har köket blivit bättre. ”Men nu har man ingen hall, släpar in löv och
stenar”. Det blir smutsigt i entrén och smutsen sprids ut i köket och resten av bostaden.
Sture hade velat ha en större lägenhet (t ex sovalkov). Han har inte utrymme för matbord för
han har prioriterat att ha TV-bänk. Ett matbord hade varit bra att ha, han är trött på att sitta
vid datorn eller i soffan och äta. Han saknar ett förvaringsskåp i badrummet men får inte
sätta upp ett själv.
Rummet är ”öppet och ljust”. Om sängen hade varit på annan plats hade ytan utnyttjats bra.
Orienteringen mot söder är bra men han hade hellre bott på andra våningen. På sommaren
utnyttjas gräsmattan utanför fönstret för spel och grillning och han störs av ljud och insyn.
Han hade velat ha halva fönstret frostat för att minska insyn. Han är osäker på om han gillar
att ha direktingång från gatan.
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Bostadens användning och möblering
Sture lagar nio av tio måltider hemma. Han äter både lunch och middag hemma. Förr åt
han mer med kompisar men många av hans tidigare vänner/studiekamrater har avslutat sina
studier och flyttat från orten. De vänner han har kvar i stan bor på annat håll och oftast är det
Sture som besöker dem eftersom de har större lägenhet.
Köket ”är kanon” och det finns tillräckligt med förvaring och bänkyta. Han har skaffat mikro
som det finns plats för. Kylskåpet är överdimensionerat medan han ”utnyttjar frysdelen fullt
ut”. Han lagar flera portioner mat åt gången och fryser ner. Tidigare hade han bara ett kylskåp
under bänken med frysfack. Då var köket för litet - det är bättre nu efter ombyggnaden. ”Jag
tar detta köket hellre än det tidigare”
I badrummet behövs mer förvaring och ett eluttag för rakapparat och eltandborste. Han
saknar garderob med backar men har fått lådor som han sätter på hyllplanen. Ett gemensamt
förråd med bås och hönsgaller skulle han kunna tänka sig.
Nästan alla möbler har han tagit med sig från sitt rum i föräldrarhemmet. Han har bara köpt
datorbord och soffbord. Han ser sitt nuvarande boende som tillfälligt och vill inte satsa på
möbler ”jag vill inte köpa finare nu”. Samtidigt betyder bostaden mycket för honom och det
är viktigt att ”jag har eget kök och inte bor i korridor”.
När han studerar går han till universitetets studiecentrum. ”Jag försöker komma ifrån
hemmiljön när jag tentaläser”. Hemmet ser han som en fristad, dvs. där han inte studerar.
Han skulle kunna tänka sig ett gemensamt studierum i anslutning till bostaden. ”Det hade
varit en rätt så cool grej att träffa lite folk”. Däremot vill han absolut inte dela kök och TV –
”laga mat och se på TV, då blir det korridorsgrejen igen. Toaletten delar jag inte med någon
annan. Köket vill jag helst inte flytta. Jag hade aldrig tagit en sådan lägenhet.”
Det han saknar är mer utrymme. Han kan inte ha mer än två vänner på besök samtidigt och
då får de sitta i soffan och se på TV. Något annat finns det inte plats för.
Tvättutrymme finns på flera ställen och fungerar bra. Utemiljön utnyttjar han inte mycket
men han satt ute och läste förra sommaren. Grannarna har han ingen kontakt med, ”har
aldrig sett dem faktiskt; det är väldigt tyst”.
Avslutande frågor
Idag betalar han 3 900 kr men kunde tänka sig en tusenlapp till om han fick ett extra rum för
sängen. Egentligen tycker han inte om att göra saker för stunden, att kompromissa, och han
skulle vilja ha en mer ”riktig” bostad. ”Annars blir det bara samma pojkrum som hemma”.
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Intervjuperson 3 - ”STINA”
Bakgrund och allmänna synpunkter
Stina läser 4e terminen och har bott i området i ca 2
år. När hon började läsa var hon först inneboende
på två olika ställen. Sedan fick hon erbjudandet
om nuvarande lägenhet. Anledningen till att hon
valde det här området är att det var det enda som
hon kände till. Hon tycker att området ”är lite off”
men det är en fördel att det är nära till skolan. ”I
den här staden kan man ta sig överallt”

Hustyp: Studentområde med låg
bebyggelse och
112 enrumslägenheter.
Byggnadsår: 2004
Läge: 2,6 km från centrum;
matbutik finns i närheten
Gemensamma lokaler: Uppehållsrum
Bostadsyta: 22 kvm
Månadshyra: 3 400 kr (12 mån)

Bostadens användning

Årshyra: 40 800 kr

Det bästa med lägenheten är uteplatsen och
Intervju i hemmet 20110429
förrådet som finns i anslutning till entrédörren.
Förrådet har hennes pappa inrett med hyllplan och hon uppskattar detta extrautrymme
mycket. Hon använder det till ”det som jag inte använder dagligen” t ex dammsugare och
kursböcker som hon inte behöver längre. Köket är hon också nöjd med – ”det är ett komplett
kök och det är tänkt liksom” (dvs funktionen är bra). Stor kyl och frys uppskattas liksom de
små, högtsittande skåpen i sängnischen, som används för förvaring av bl a sängkläder. Om
själva nischen säger hon ”skönt med nischen men den binder möbleringen”. Hon har en säng
som är 120 cm bred och har ställt den ut från nischen, dvs hon utnyttjar inte utrymmet som
det var tänkt.
Hennes bostad är något för liten. Hon skulle föredra ca 25 kvm och då skulle själva
bostadsrummet vara större. Både kök och badrum är rymliga men badrummets form gör det
svårmöblerat. ”Badrummet är stort, jättefint” men det borde vara mer långsmalt så att man
får plats med t ex tvättkorg och en hylla för ”toalettartiklar” och toapapper. Köket borde vara
mer avskärmat, kanske inte med en dörr utan bara med en vägg.
Stina bor i en hörnlägenhet. Hörnet vetter ut mot en gångväg och hon besväras av insyn.
Därför är det ena fönstret alltid fördraget. Det är mycket sol på uteplatsen och bra dagsljus
i bostaden. Ett problem är att fönstren inte är öppningsbara. Om hon vill vädra måste hon
öppna sin balkongdörr och det är obehagligt att ha den öppen t ex på natten. Stina är väldigt
irriterad över fönstret i dörren eftersom man kan se rakt in i lägenheten. Hon fördrar en tät
dörr med titthål. Det är lite obehagligt att dörren öppnas rakt ut i det fria. Därför har hon satt
in en säkerhetskedja.
Stina har ingen TV – den får den inte plats och hon har inget behov av den. Hon ser program
på datorn och har DVD. Det är inte heller mycket vits att ha TV när man inte har plats för
en soffa.
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Köksbordet tar plats i rummet. Idag använder hon det även som arbetsplats men skulle vilja
ha ett separat arbetsbord. Hon är nöjd med antalet garderober men kanske kunde det finnas
en till. Placeringen är hon däremot inte riktigt nöjd med, kanske skulle rummet vara mer
lättmöblerat utan sängnischen.
Hon lagar all mat hemma. Det är billigare och hon är också medveten om vad som är bra
mat hemifrån. Relativt ofta äter hon med kompisar hemma och då lyfter hon ut bordet från
väggen och tar in två klappstolar som hon har i förrådet. Det fungerar bra tycker hon.
Kökets storlek är bra ”det är ett ultimat kök”. Det finns tillräckligt med förvaring och arbetsyta
och ”två får plats utan problem”. Hörnet under och över diskbänken är däremot svårutnyttjat.
Det hade varit bättre med hörnskåp.
Möblerna har hon skaffat själv och hon har framför allt köpt köksgrejer. En ”sovfåtölj” hade
hon med sig från sitt tidigare boende och den tar rätt stor plats. Allt som hon har skaffat
tänker hon ta med sig till ”nästa lägenhet”.
Stina tillbringar mycket tid hemma och bostaden betyder mycket för henne. ”Den är allt, det
är det man har. Det är ens hem.” Hon studerar hemma även om hon tycker att hon borde
sitta mer på biblioteket eftersom datorn distraherar henne hemma (kollar saker på Internet).
Hon har stor umgängeskrets och får mycket besök. Med vännerna sitter hon bl a i sängen och
ser på dvd på datorn. Stina har ingen kontakt med sina grannar och har inget behov av det.
”Det är lite synd för området är ultimat”. Hon umgås mest med kursare eller med vänner som
hon lärt känna på annat sätt. Men hon störs inte av sina grannar.
Hon har inga hälsoproblem som ställer speciella krav på bostaden. När hon gympar lägger hon
ut sin Yogamatta på golvet. Det finns inte heller något som hon skulle behöva extrautrymme
för. Gemensamt kök och uppehållsrum avvisar hon bestämt -”det är nog därför man inte bor i
korridor”. Hon behöver inte heller någon plats för att studera – ”läsrum har man på bibblan”.
Däremot skulle ett extrarum som kan användas av övernattande besök (t ex föräldrar) inte
vara fel. ”Korridorrum” är inget alternativ för Stina. I lägenhet ”får man sitt egna space, det
blir mer en helhet. Det är mycket skönare att bo i en etta”.
Hon jättenöjd med tvättstugan som även kan användas nattetid eftersom den ligger i en
separat byggnad.
Avslutande frågor

Idag har Stina 12 månaders hyra och betalar 3 400 kr per månad. Det är smärtgränsen. Hon
skulle gärna vilja ha 30 kvm och kan absolut inte tänka sig att ha en mindre bostad. Om
bostaden blir mindre än denna ”är det bättre att bo på korridor”.
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Intervjuperson 4 - ”HUGO”
Hushållet och bostaden allmänt
Hugo har läst bioteknik och är sedan drygt
Hustyp: Studentområde med låg
bebyggelse och 112 enrumslägenheter.
ett år doktorand. Sedan en månad har han en
Bostadsentré direkt utifrån.
”vanlig” lägenhet (2a i bostadsrätt) men han
Byggnadsår: 2004
bodde dessförinnan i en studentetta. Han valde
Läge: 2,6 km från centrum;
att bo i det här området eftersom han fick låna en
matbutik finns i närheten
lägenhet av en kompis som bodde där. Valet av en
egen studentetta i samma område gjordes utifrån
Gemensamma lokaler: Uppehållsrum
att han trivdes i kompisens bostad, att det är fina
Bostadsyta: 22 kvm
lägenheter, nära till matbutik och skola. Han fick
Månadshyra: 3 400 kr (12 mån)
köa i ca 1 år och valet att bo på andra våningen var
Årshyra: 40 800 kr
”aktivt” – han ville inte ha insyn. Efter 6 år ville
Intervju på annan plats 20110822
han fortfarande bo kvar men bostadsföretaget sa
upp honom när han var färdig med utbildningen.
Först när han skulle flytta framkom att han egentligen hade rätt att bo kvar som doktorand.
Det han uppskattade med läget är att det är nära till mataffär och till högskola. Även bra
bussförbindelser är ett plus. Andra fördelar är att internet och el ingår i hyran. Den bostad
han bor i nu är billigare än studentettan.
Bostaden var trång men han fick plats med det han ville, t o m ett piano. Däremot var det
svårt att få det luftigt. Det var bra ytfördelning mellan rum, kök och badrum. Garderober
fanns på lämpliga ställen men ”det är bara ett rum” (dvs man sover på samma ställe där
man har övriga aktiviteter). Han tycker inte att man kan minska på något av utrymmena.
Lägenheterna är välisolerade inbördes, ljudisoleringen mot loftgången är däremot bristfällig.
Man hör bussarna och folk som kommer hem på natten.
Den bostad han har idag skiljer sig inte så mycket från ”ettan” mer än att han har sovrummet
för sig och att han har plats för hemmabio.
Hugo hade fönster mot väster och ”det var faktiskt en nackdel”. Det blev fruktansvärt varmt
på sommaren, ibland över 30 grader, och eftersom han har allergi kunde han inte ha öppet
fönster. Därför hade han alltid fördraget. Fönstret i dörren kunde han undvara (insyn).
Bostadens användning
Det var viktigt att få plats med pianot och han är nöjd med hur han lyckades ordna det för
sig. Han gillade alkoven men fönsterkarm och element försvårade möbleringen. Han köpte
nya möbler när han flyttade in.
Hugo äter kvällsmat hemma, lunch äter han i skolan. Han äter dagligen med flickvännen,
ibland tillsammans med kompisar. I ettan flyttade han då ut bordet så att de fick plats. I köket
fanns det gott om förvaringsskåp, det var mer än vad han har i sin nya lägenhet.
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Även arbetsytan var tillräckligt stor. Han tycker att det är en bra lösning att köket är en del av
rummet. Badrummet var han mindre nöjd med; det var svårt att få plats med tvättkorg (fick
ha den utanför) och hela golvet blev blött när han duschade. Badrumsskåpet var tillräckligt
stort.
Egentligen hade Hugo behövt ytterligare en garderob. Skåpen ovanför sängen var jättebra
och han hade nog kunnat utnyttja dem bättre. Ytterförrådet är en väldigt bra lösning men
bara om det ligger i anslutning till bostaden (det blev en stor besvikelse att det låg längre
bort). Om det finns intill lägenheten kan man använda det för städutrustning, skor mm. Han
skulle gärna velat ha en balkong.
Bostaden var jätteviktig, ”jag kände verkligen att det var mitt hem”. Han tyckte att det var
skönt att komma hem och han tillbringade rätt mycket tid hemma, i alla fall i början och han
studerade också hemma.
Hugo fick ibland besök av vänner och även av familjen. Det fick plats rätt många personer,
ibland var de 6-7 personer. Övernattande gäster var inget problem och när han hade fest
hade han inte velat gå till en gemensam lokal. ”När man bjuder hem så vill man gärna göra
det i sin egen lägenhet”
Möjligtvis skulle han kunna tänka sig att ha större gemensamma fester i en stor gemensam
lokal. Vänner umgicks han annars med i deras hem, många av dem hade större bostad än han.
Grannarna umgicks han inte alls med utom en som var hans kursare. Med honom hade han
sporadisk kontakt.
Avslutande frågor
Omgivande grönområden hade man kunnat göra lite mer av, t ex fler grillplatser. Utemiljön
används inte som det är nu.
3 400 kr i månaden (12 mån) är en rimlig hyra. Det blev en viss höjning under tiden Hugo
bodde i området. Han föredrar varken större/dyrare bostad eller mindre/billigare, det var bra
som det var. Det är svårt att göra bostaden mindre och skall den vara större så måste den bli
mycket större (t ex extra sovrum).
Att komma in direkt utifrån är OK men i sitt nuvarande boende uppskattar Hugo att det
finns en trappuppgång, det ökar känslan av säkerhet, dvs att det blir mer inbrottssäkert.
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Intervjuperson 5 - ”ASTRID”
Hushållet och bostaden allmänt
Astrid studerar mastersprogrammet för Industriell
ekonomi och går 4e året. Hon valde att bo i just det
här området för att det är centralt och ändå inte
på Campus. Ett annat plus är att det är fräscht.
Tidigare bodde hon i studentrum med pentry
utanför staden. Det var inte fräscht. Under sin
uppväxttid bodde hon i villa i Örebro.

Hustyp: Niovåningshus

Hon gillar upplägget med takterrass. Där brukar
hon sitta och läsa på våren. Andra fördelar är det
stora badrummet, det är väldigt skönt. Det är bra att
bostaden är neutral – ”det är lätt att göra sin egen
stil av det men den har ändå karaktär”. En nackdel
är att det är lyhört (störs av musik).

Årshyra: 56 400 kr

Byggnadsår: 2002
Läge: Centralt
Gemensamma lokaler: festlokal,
gym, biljard, takterrass
Bostadsyta: 27 kvm
Månadshyra: 4 700 kr (12 mån)
Telefonintervju 20110823

Storleksmässigt fungerar bostaden om man bor själv. Hon har pojkvän i en annan stad och
är därför ofta borta på helgerna. Hon skulle gärna vilja ha en större sovalkov eller separat
sovrum. Hallen är onödigt lång. Det finns väldigt mycket förråd, även högt sittande skåp och
det är lite onödigt.
Astrid har fönster mot norr och hon är nöjd med dagsljusinfallet. De som har fönster mot
söder har problem med värmen.
Bostadens användning
När hon tar hem vänner blir det trångt men det gör inte så mycket. Hon använder soffbordet
som matbord. Ibland tar hon med sig matlåda till skolan men hon äter också ofta ute med
kompisar.
Köket är tillräckligt stort men hon skulle behöva större avställningsytor för brödrost,
kaffebryggare mm som hon inte kan ha framme idag. Hon saknar också diskmaskin. Det
är tråkigt ljus i köket. I relation till bostadens yta är köket OK men om man hade bott två i
bostaden hade det blivit problem.
I badrummet skulle Astrid vilja ha fler hyllor, ”det finns lite hyllor som vanligt”. Hon har
ställt in en vagn som hon använder för förvaring. Det är skönt med en stor dusch och ljuset är
bra. Badrummet är det utrymme hon tycker bäst om – det är mycket färg, designen är fin och
även upplägget (planlösningen).
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Det finns nästan för mycket förvaring i bostaden men skohyllan i hallen skulle kunnat vara
större. När hon flyttade in köpte hon nya möbler, bl a en ny soffa, och sålde det mesta som
hon haft i sin tidigare bostad. Hon ser sin bostad som ett tillfälligt boende och vistas inte så
mycket där eftersom hon har pojkvännen på annan ort. ”Jag bor i väntan på annat”
Astrid umgås mest ute med sina vänner. Grannarna umgås hon inte med, ”inte mer än att jag
säger hej”. I huset finns det biljardrum, ett större rum med bord och ytterligare ett gemensamt
rum. Biljardrummet besökte hon någon gång i början tillsammans med en kompis och
rummet med bord har hon använt ett par gånger när hon skulle plugga ihop med en kompis.
Det rummet används för middagar ibland men hon har bara varit med en gång. I huset finns
även ett gym, ”det är inte användbart, det är för lite grejer”.
Avslutande frågor
Huset ligger i stadsmiljö och det finns inte mycket grönska. Det hade varit bra att få in lite
grönområde, en trädgård hade varit mysigt men är inte prioriterat.
Hyran på 4 700 kr/mån (i 12 mån) motsvarar smärtgränsen. På sommaren när hon inte är
hemma hyr hon ut bostaden i andra hand. Hon prioriterar en mindre billigare bostad men
ser den här bostaden som tillfällig. Om 1 år är hon färdig med sin utbildning och eftersom
pojkvännen bor i en annan stad kommer hon nog att flytta.
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Intervjuperson 6 - ”BEATA”
Hushållet och bostaden allmänt
Beata går andra året på mastersprogrammet i
Offentlig förvaltning. Hon ville bo just här därför
att det är ett mysigt område. Hon tog lägenheten
osedd. Tidigare delade hon en 3a med en kompis i
ett annat område. Under uppväxttiden bodde hon
i villa i Umeå.

Hustyp: Trevåningshus

Den här stadsdelen tycker hon är jättebra, det är
ett levande område med caféer och man ser mycket
folk ute. Huset där hon bor är en stor anläggning
med ett hundratal bostäder. Hon tror att det
tidigare var en skola som har renoverats och byggts
om till studentbostäder.

Bostadsyta: 32 kvm

Byggnadsår: 1966, renoverat 2004
Läge: 100 m till livsmedelsbutik,
500 m till annan service
Gemensamma lokaler: Festlokal
med bio, biljard, pingis
Månadshyra: 3 800 kr (12 mån)
Årshyra: 45 600 kr
Telefonintervju 20110823

Beata trivs jättebra, ”lägenheten är väldigt fin och det är jättehögt i tak”. Bostaden är mycket
ljus. En nackdel är att den är oerhört kall och det drar vid golvet. Den är också mycket dyr,
3 800 kr/mån i 12 månader. Storleken är OK och den känns större eftersom det är så högt i
tak. Det hade varit bra med ett separat kök.
På morgonen skiner solen in mycket för fönstren är väldigt höga. Köket är däremot mörkt.
Bostadens användning
Det hade varit bra att få plats med ett arbetsbord. ”Jag pluggar bäst hemma”. Hon skulle även
vilja ha ett riktigt matbord. Beata försöker att laga mat hemma och ta med sig till skolan. Hon
äter sällan hemma hos sig med kompisar utan går i stället hem till dem som har mer plats.
Om hon skulle haft ett gemensamt kök med matplats hade hon inte utnyttjat det. ”Man vill
liksom bjuda hem till sig själv, annars blir det ingen mysstämning”. ”Det känns bättre att
umgås i sitt eget”.
Köket är bra men det finns ingenstans att ha diskstället. Det finns gott om förvaringsskåp och
beredningsyta. Hon föredrar ett avgränsat rum för köket, ”det ångar så mycket”. Ett minus är
att det är dålig luft, dålig ventilation.
Badrummet är fräscht och storleken är jättebra. Bra belysning och bra med stor spegel.
Garderoben är liten, hon får välja vilka kläder hon skall ha uppe. Hon har även ett stort
förråd i källaren där hon förvarar de kläder som hon inte behöver för tillfället. Det är jättebra.
De högtsittande skåpen har hon inte lyckats fylla.
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Beata köpte nytt köksbord när hon flyttade in. Bokhyllan tog hon med hemifrån. Hon har
ingen TV.
Bostaden betyder väldigt mycket, ”det är som ens egen plats, att ha sina egna grejer, att ha
ett hem”.
Tidigare var hon mycket hemma men numera är hon mycket hos sin partner. Vänner
träffar hon mest på stan. Kompisar som inte bor på orten träffar hon hemma i sin lägenhet.
Grannarna har hon ingen kontakt med ”jag har typ aldrig träffat dem”.
I huset finns rum för bio, stort rum för pingis och fester. Man brukar ha gemensam julfest.
Beata har aldrig använt de gemensamma lokalerna. Bio har hon inget behov av, hon ser film
på datorn.
Avslutande frågor
Utanför huset finns en stor gräsmatta men den används inte så mycket. Beata har heller inte
använt den så ofta. Hon har någon gång haft picknick med sina kompisar där.
Nuvarande hyra är 3 800 kr/mån (12 mån). Hon vet inte om hon skulle prioritera en större
och dyrare bostad framför en mindre och billigare. Hon har inte råd att bo dyrare idag men å
andra sidan kan bostaden inte vara mindre än den hon har idag.
Rekommendation för framtida studentbostäder
Det är viktigast att hålla nere priserna. Man skall inte lyxa till det i onödan. Allting behöver
inte vara så snyggt. Man kan undvara kakel/klinker på köksgolvet och bänkskivor behöver
inte vara av dyrt material.
Gemensamma ytor är lite onödigt. Man kan ha ett stort rum för fest men inte mer. Gemensam
TV är onödigt, de flesta har egen TV och man kan välja själv vad man vill titta på.
Mer än hälften av studiebidraget går till hyran. En vanlig hyresrätt är billigare än
studentbostaden (1000 kr billigare).
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Intervjuperson 7 - ”AMANDA”
Hushållet och bostaden allmänt
Amanda läser tredje året på Industriell ekonomi.
Hon var tidigare inneboende i ett radhus där
hon trivdes bra eftersom det var fräscht. Att bo i
korridorrum lockade aldrig, ”man vill ha sitt eget,
inte dela kök, där är allting så skitigt”. När hon blev
erbjuden en lägenhet i det här området kände hon
inte till det men hon tog lägenheten osedd ”för man
kan inte vara kräsen”. När hon växte upp bodde

Hustyp: Studentområde
med låg bebyggelse och 112
enrumslägenheter.

hon i villa i Skara.

Månadshyra: 3 400 kr (12 mån)

Byggnadsår: 2004
Läge: 2,6 km från centrum; matbutik
finns i närheten
Gemensamma lokaler: Lokal
Bostadsyta: 22 kvm
Årshyra: 40 800 kr

Hon är mycket nöjd med sitt boende. Området är
Intervju i hemmet 20110826
lugnt och lägenheten är fräsch och mysig.
Nackdelen är att det ligger långt från stan och att
hon störs av buller från motorvägen (inte fester).
Själva bostaden tycker hon också om.
”Jag gillar att jag har ett bra kök, ganska mycket fönster, fräscht badrum. Det är trevligt att det
inte är trappuppgång, att man går direkt ut”. Det är bra för att vara så litet, planlösningen är
bra och sovalkoven uppskattas. Ett minus är att det drar från fönstret.
”22 kvm är litet men det fungerar, det går att leva på och det är inte så mycket att städa”
Hon skulle gärna vilja att alla utrymmen var lite större, ”det är ju trångt men fräscht”. Det
går inte att göra något av utrymmena mindre.
Amandas fönster vetter mot väster. Hon har kvällssol och det är trevligt för det är ljust på
kvällen. Däremot blir det väldigt varmt och hon måste dra för persiennerna på dagen. Hon
bor en trappa upp men skulle inte ha något emot att bo på bottenvåningen och ha en uteplats.
Bostadens användning
Amanda har ingen TV och har inget behov av det heller. ”Man får prioritera”. Hon har säng
och soffa men skulle vilja ha plats för en fåtölj också. ”Det blir trångt när man har kompisar
men det händer inte så ofta. Området ligger så långt borta”.
Hon äter ibland hemma, ibland ute ”det går i perioder”. Hon är aldrig hemma till lunch
men lagar i allmänhet mat på kvällen, ”det blir dyrt annars”. Det är inte så vanligt att hon
äter hemma med kompisar men det fungerar bra när hon bjuder hem folk. Hon använder
köksbordet även som arbetsbord.
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Köket är bra för att vara i en studentbostad. Stor kyl och frys uppskattas. Hon gillar den
öppna planlösningen, den gör att det känns rymligare. Hon vill inte kunna stänga om köket.
Även badrummet är bra. Det är relativt stort och fräscht och hon uppskattar att det finns
fönster.
Förvaringsutrymmena är hon mindre nöjd med. Det behövs fler garderober (minst en
till). De högtsittande skåpen använder hon för böcker. Förrådet utanför dörren används
för sopsortering och dammsugare och hon uppskattar att det finns i närheten av bostaden.
Annars skulle hon förmodligen inte använda det.
Säng och bord är viktiga möbler. Det är skönt att ha soffan också, det är en bäddsoffa.
Bostaden betyder rätt mycket. Det är trevligt att komma hem. Hon tillbringar inte så
mycket tid hemma eftersom hon har pojkvän på stan. Hon studerar mest i skolan eller på
Studiecentrum men tycker även om att sitta hemma och läsa. Kompisarna umgås hon mest
med på skolan eller hemma hos dem. Grannarna har hon ingen kontakt med, ”vi säger hej”.
Amanda efterfrågar inte något gemensamt utrymme. Först säger hon att det vore häftigt med
ett gym sedan ”fast det tycker jag faktiskt inte”. Kanske vore det bra med en lokal när man
är många och skall ha fest. Något övernattningsrum behövs inte , ”nej, det är trevligt om de
bor här”.
Avslutande frågor
Det finns en kulle bakom huset. Den tycker Amanda om och hon brukar ibland gå dit och
titta på utsikten. Det är sällan aktiviteter utomhus och hon har själv aldrig använt grillen.
Nuvarande hyra är 3 400 kr /mån i 12 månader. Maxhyra som hon kan tänka sig är 3 500
kronor. Hon skulle föredra en mindre billigare bostad.
Rekommendation för framtida studentbostäder
Inte lägga studentbostäder så här långt ut. Det är det sämsta med nuvarande bostad.
”Bra lägenhet med bra hyra”. Om bostaden ligger närmre stan kan den vara lite dyrare.
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Intervjuperson 8 - ”JÖRGEN”
Hushållet och bostaden allmänt
Jörgen läser 3e året på maskinteknik. Han kunde
inte välja bostad, ”det var inte mycket att välja”,
han fick ta den som anvisades. Han är uppvuxen i
lägenhet i Kalmar.
Det som är positivt är att bostaden ligger nära
skolan. Läget är ganska bra, centralt. Mindre bra är
att det inte går några bussar på natten. Det är också
långt till närmsta livsmedelsbutik.

Hustyp: Sjuvåningshus
Byggnadsår: 2008
Läge: Relativt centralt (ca. 10 min
med buss)
Gemensamma lokaler: festlokal,

gym, biljard, TV-rum
Bostadsyta: 27 kvm
Månadshyra: 4 400 kr (12 mån)
Årshyra: 52 800 kr

Han trivs jättebra men det känns lite instängt
Intervju på café 20110829
ibland att bara bo i ett rum – ”allt i ett”. Positivt
är det stora fönstret, mindre bra att ”det är väldigt
vitt”. Bostaden är trång, den är inte tillräckligt stor.
Han skulle vilja ha ca 50 kvm.
Framför allt rummet behöver vara större, inte kök och badrum. Det senare är jättestort och
skulle kunna vara mindre.
Orienteringen mot norr är OK. Det är för ljust, speciellt på sommaren.
Bostadens användning
Jörgen saknar plats för matbord och bokhylla. Han äter rätt mycket ute, särskilt på helger,
men han lagar mat varje dag. Eftersom han inte har något matbord äter han i soffan. Han
brukar inte bjuda kompisar på mat hemma.
Köket har för lite arbetsyta. Förvaring och skafferi är OK. Att köket placerats i hallen är OK
men han hade velat ha en dörr mot rummet, ”det luktar mycket”. Badrummet är för stort.
Förvaring i övrigt är OK, bra med högtsittande skåp. Det finns även förråd i källaren.
Jörgen köpte soffa och säng när han flyttade in. Skrivbordet tog han med sig hemifrån.
Bostaden betyder mycket. Han är mycket hemma men ser inte mycket på TV. Han spelar
mer spel. Innan tentor sitter han hemma och läser, annars studerar han på skolan.
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Vänner kommer på besök ett par gånger per månad, framför allt på helger. Grannarna umgås
han inte med, hälsar på en av dem. Han kan inte säga om han saknar utrymme för någon
aktivitet. Huset har gemensamma lokaler för gym, biljard,matsal. Jörgen har varit några
gånger på gym och spelat biljard en gång. Den gemensamma festlokalen har han inte använt.
”jag har fest hos mig, vi är inte så många” Något annat gemensamt utrymme har han inget
behov av.
Avslutande frågor
Jörgen tycker att omgivningarna är vackra men han saknar en livsmedelsbutik.
Hyran är 4 400 kr/månad i 12 månader, det är för mycket. Han tycker att 4 200 kr vore
rimligt. Just nu prioriterar han en mindre bostad som är billigare.
Rekommendation för framtida studentbostäder
Billigt, större yta för rummet och mindre yta för badrum. En bilpool vore bra om man t ex
skall åka till IKEA och handla; även när man skall storhandla.
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Intervjuperson 9 - ”BORIS”
Hushållet och bostaden allmänt
Boris läser första året på mastersutbildningen
i Datavetenskap. Han bor med sin flickvän i
lägenheten där de flyttade in 2008. De hade inte
möjlighet att välja område och bostad själva utan
fick ta det de blev erbjudna. Tidigare bodde han i
en vanlig lägenhet. När han växte upp bodde han i
villa i Uddevalla.

Hustyp: Trettonvåningshus

Områdets läge är fint. Det är lugnt och nära till
skolan och kommunikationerna är bra. Lägenheten
är bra men för liten för två personer. Perfekt för
en person. ”Utsikten är trevlig men de hade inte
behövt göra huset runt, det är svårt att möblera”.

Årshyra: 75 600 kr

Byggnadsår: 1935, ombyggt 2008
Läge: Butiker finns på gångavstånd
Gemensamma lokaler: Festlokal
Bostadsyta: 32 kvm
Månadshyra: 6 300 kr (12 mån inkl.
värme och el)
Intervju i hemmet 20110829

Lägenheten är väldigt varm på sommaren och vissa detaljer tyder på fuskbygge ( t ex
kakelfogar som lossar). Det är nyrenoverat och fräscht och ljudisoleringen är ganska bra.
Boris skulle vilja ha lite större kök och större rum. Framför allt saknar han plats för matbord.
Inget av utrymmena kunde vara mindre.
Troligtvis är rummet orienterat mot söder, det är i alla fall sol hela eftermiddagen. Det är
mycket varmt, luften står stilla, det finns ingen genomluftning. Ibland kan det bli mer än 30
grader på natten. Därför har paret skaffat en fläkt. Hela lägenheten är ljus, även köket.
Bostadens användning
Ett matbord vore trevligt att ha men paret har prioriterat att ha soffa. De skulle gärna vilja ha
ett separat sovrum. Den ovanliga rumsformen och runda fasaden gör rummet svårmöblerat.
Partiet med garderober och kylskåp mellan kök och rum gör att rummet känns trångt. Paret
äter hemma varje dag. Om de har kompisar på besök brukar de hyra det gemensamma
rummet som finns i bottenplanet (en lägenhet med kök som varje boende kan boka en gång
per månad). Det är väldigt fint och används även för att plugga av andra.
I köket kan man inte vara två vid matlagning. Arbetsytan är för liten och använder man
skärbrädan kan en andra person inte passera. Avställningsytor för kaffebryggare och
andra köksmaskiner saknas, diskstället tar all plats som kan användas för matlagning.
Förvaringsutrymmet är ganska bra men de saknar ett skåp. De gillar den öppna planlösningen
”men det luktar i sovrummet”.
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Badrummet är bra, ”väldigt generöst i relation till lägenheten”. Det är trevligt med kakel på
väggarna.
De högtsittande skåpen uppskattas, ”det går att stoppa undan grejerna”. Även förrådet
uppskattas och det är en fördel att det finns i bostaden och inte utanför. En garderob till hade
inte skadat.
När Boris flyttade in hade han med sig säng, bokhylla och skrivbord. Bostaden är ganska
viktig men Boris förstår inte riktigt vad jag menar när jag frågar om bostadens betydelse. Han
jobbar mycket hemma men mer på skolan. Det är väldigt viktigt med eget kök. Gemensamma
kök (på korridor) tas inte om hand.
Paret får inte besök särskilt ofta. De går hellre ut med sina vänner. De umgås inte med sina
grannar, ”det är väl om man träffas i hissen”. Kanske beror det på att det är stor omsättning av
personer i huset vilket eventuellt beror på att det är dyrt att bo där.
Boris och hans flickvän skulle vilja ha plats för ett matbord. De skulle vilja ha ett separat
sovrum och ev en balkong.
Fler gemensamma lokaler kan de tänka sig: bio, pingis. Lokal att sitta och jobba i är de
tveksamma till.
Avslutande frågor
Runt huset är miljön trist, det finns inga rabatter, bänkar eller grill. De skulle önska att det
fanns bänkar utanför. Takterrass finns men kan inte användas för det blåser för mycket. Det
är bra att studenthuset är integrerat i ett vanligt bostadsområde.
Nuvarande hyra är 5 500 kallhyra, 6 300 med värme och el. Max hyran om de är två personer
ligger på 7 000 kronor, för en person 5 000 kronor. Att de klarar hyran idag beror på att
flickvännen jobbar.
De kan inte svara på frågan om de prioriterar en större dyrare lägenhet eller mindre billigare.
De prioriterar läget, att det är ett trevligt område.
Rekommendation för framtida studentbostäder
Att det finns fler 2or, fler större lägenheter. Enheter med 70-75 bostäder är lämpligt.
Nuvarande kostnad är för hög. För deras del är det viktigt att ha bilparkering. De kan tänka
sig mindre exklusiva material om hyran därmed blir lägre.
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Intervjuperson 10 - ”GLENDA”
Hushållet och bostaden allmänt
Glenda läser 9e terminen på Juridik. Hon kunde
inte själv välja bostad utanfick ta den som erbjöds,
”jag hade ingen annan att få”. Hon är uppvuxen i
villa i Trelleborg.
Området/läget är hon nöjd med, det är jättelugnt
och nära till stan (ca 10 min) och skolan (ca 20
min). Hon trivs i bostaden för den är fräsch och ger
henne möjlighet att plugga hemma. Servicen är bra
– bostadsföretaget har ett kontor i närheten dit man
kan gå om något behöver åtgärdas. Hon uppskattar
eget kök och badrum och skulle inte vilja bo i
korridor. ”Jag vill helst ha något för mig själv”.

Hustyp: Fyravåningshus
Byggnadsår: 2005
Läge: relativt centralt
Gemensamma lokaler: Festlokal,

gym, TV-rum, biljard
Bostadsyta: 27 kvm
Månadshyra: 3 950 kr
(12 mån exkl el)
Årshyra: 47 400 kr
Intervju i hemmet 20110830

Det negativa är att bostaden är för dyr, ”jag är tvungen att jobba vid sidan om studierna för
att kunna betala hyran”.
Bostaden är lagom stor för en person och medan man pluggar. Hon har ett relativt stort förråd
inne i bostaden och tycker att det vore bättre om ytan hade integrerats med bostadsrummet
och att ett förråd hade funnits i källaren. Fönstren vetter mot väster och det är hon nöjd med.
Dagsljuset är bra.
Bostadens användning
Det är viktigt att kunna studera i bostaden. Hon hade TV från början men gav sedan bort
den. Hon är nöjd med de möbler hon har trots att hon saknar skriv- och matbord. ”När jag
är ensam sitter jag i soffan och äter, är vi flera sitter vi på mattan som jag har fått av min
mamma”. Hon äter ofta hemma men även med kompisar. Ibland gör de grupparbete hemma
hos henne. När hon jobbar med dator sitter hon också i soffan.
Köket är tillräckligt stort och antalet förvaringsskåp är hon också nöjd med. ”Det finns
jättemycket skåp i lägenheten”. Hon vill inte ha någon dörr mellan kök och rum, ”det blir för
instängt”.
Badrummet är hon väldigt nöjd med, ”det är det bästa med lägenheten, tillräckligt stort för
att man kan använda det för att byta om”.
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Utöver mattan som hon fått av mamma har hon skaffat alla möbler själv. Bostaden betyder
mycket för henne, ”det är en trygghet att ha ett hem”. Det är svårt att få en bostad på orten
och hon är kritisk till systemet för tilldelning av studentbostad. Hon använder bostaden mest
på helger för rekreation. På vardagar kommer hon ofta hem sent eftersom hon även arbetar
parallellt med studierna.
Glenda ”är ingen festartjej” men hon får relativt ofta besök av vänner (fikar varje vecka).
Annars träffas de ute, ”jag är väl för bekväm”. Grannarna har hon ingen kontakt med, de
hejar och en granne får hon hjälp av.
I huset finns ett samvarorum och det har hon använt någon gång för födelsedagsfirande. En
brist är att det inte finns någon toalett i anslutning till lokalen. I biljardrummet har hon aldrig
varit och gymmet har hon använt några gånger. Ett önskemål är att gemensamma lokaler
finns i varje byggnad, inte gemensamt för hela anläggningen.
Avslutande frågor
Det finns ingen bra utemiljö vid huset men omgivningarna är fina för promenader. En
grillplats vore bra att ha.
Glenda betalar 3950 kronor per månad utan el i 12 månader. Hon vill absolut inte ha högre
hyra, ”det skulle inte fungera” men hon vill inte heller ha en mindre bostad.
Rekommendation för framtida studentbostäder
Större bostadsrum genom att ta bort förråd, möjlighet att hyra källarförråd i stället.
Element vid fönster tar mycket plats (sticker ut), flytta närmre fönster.
Entré via trapphus bra.
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Intervjuperson 11 - ”GLENN”
Hushållet och bostaden allmänt
Glenn är uppvuxen i villa utanför Orrefors. Han
Hustyp: Studentområde med
flerbostadshus. Bostadsentré via
läser technology management på mastersnivå och
trapphus.
går femte året. Han har bott i lägenheten i tre år och
Byggnadsår: 1963
hade inte någon möjlighet att välja område (”det
Läge: ca 1 km från centrum
beror på vilken köplats man har”). Men han tycker
Gemensamma lokaler: Bastu
om att bo i området, det ligger hyfsat nära stan
och även skolan. Andra studentbostadsområden
Bostadsyta: 25 kvm
ligger för långt ut. Tidigare bodde han i korridor
Månadshyra: 3 900 kr (9 mån)
i två år men det trivdes han inte särskilt bra med.
Årshyra: 35 100 kr
Sammanhållningen var inte bra, dvs man gjorde
Intervju i hemmet 20110830
inte särskilt mycket tillsammans, och det var stökigt
i köket, ”inte helt fräscht”. Annars tycker han att
korridorboende kan vara bra, speciellt för nya studenter som inte känner någon när de börjar
studera.
Han är ganska nöjd med bostaden – ”det gör jag väl”. ”Det stora rummet och badrummet är
ganska OK” men köket behöver renoveras. ”Köket är inte ens anpassat till mikro”. Det pågår
renovering av området och det är positivt men det innebär att man får flytta ut och inte kan
komma tillbaka till samma bostad. Det tycker Glenn verka bökigt, han hoppas att han hinner
bli klar med sina studier innan det blir aktuellt för hans lägenhet. En positiv sak är att det
är nära till tvättstugan och att man kan gå inomhus dit. Glenn sportar mycket och behöver
därför tvätta ofta. En plats att hänga upp tvätt i bostaden vore bra att ha.
Ettan är tillräckligt stor för en person men ”köket behöver mer yta; inte så att jag vill ha
matplats i köket men det behövs mer avställningsyta och plats för mikro ”. Han kan inte tänka
sig att något av utrymmena kunde vara mindre. Glenns fönster vetter mot söder så det är bra
ljus i lägenheten. Däremot blir det väldigt varmt när solen skiner, speciellt på sommaren då
han måste ha nerdraget. Det finns inget behov av dagsljus i köket, ”där är man inte mer än
nödvändigt”, och han föredrar en fläkt framför dagsljus där.
Bostadens användning
Glenn har utöver sängen en soffa, ett bord, en stol, en TV och en byrå i rummet. Bordet
använder han både för måltider och som arbetsbord (dator). Vid bordet har han två stolar och
han har två extrastolar stående i ett hörn. ”Det hade varit bra med ett riktigt bord” (matbord),
”kul om man kan ha lite gäster också”. Han har ganska ofta kompisar på besök men inte för
att äta utan för att umgås. För några dagar sedan var de 8 personer och det fungerade bra.
Det går inte att laga några större måltider med bara två spisplattor, kanske för två personer (t
ex med flickvännen). Lunch äter han nästan alltid på skolan eller i närheten av den, middag
nästan alltid hemma.
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Köket är han som sagt inte nöjd med, ”det är inte jättekul att laga en fin middag i”. Kylen är
gammal och för liten, likaså frysen (bara ett fack). Många studenter lagar större mängder mat
på en gång och gör matlådor. Det skulle Glenn också vilja göra. Han känner till att en del
studenter i området har skaffat sig en större kyl som de placerat i hallen vid hatthyllan.
Att köket är ett rum för sig tycker han är bra, ”det är OK med öppet men inte helt fel med
köket separat”. Det är skönt att inte göra allt i samma utrymme.
Badrummet har han inte många synpunkter på. Han skulle vilja ha plats för ett torkställ och
menar att handdukskrokarna hänger på fel plats – mittemot tvättstället i stället för bredvid.
Antalet garderober är för litet. Glenn har mycket kläder, bl a eftersom han sportar mycket.
Han har skaffat en byrå för att få plats med allt. Han hade gärna velat ha utrymme för en
bokhylla också. Sängen hade han med sig hemifrån, resten av möblerna har han skaffat själv.
Bordet är den viktigaste möbeln, soffan använder han inte så ofta. ”Man kollar ju ofta datorn
samtidigt som man ser på TV”.
Bostaden är viktig som rekreationsplats. ”Skönt att komma hit och slappna av”. Glenn är
inte hemma särskilt mycket, han studerar oftast på skolan utom vid enstaka tillfällen. Han
har relativt ofta besök av vänner (någon gång per vecka) men många gånger träffar han sina
vänner hemma hos dem (har större utrymme). Han har ingen kontakt med sina grannar, det
var mer när han bodde på korridor. Den enda kontakt han har haft var när en av grannarna
klagade på att han lyssnat på musik. Ljudisoleringen är ganska OK men på helgerna hör man
grannarna lyssna på musik.
Om Glenn skulle önska sig något är det att kunna laga mer mat och ev att ha plats att träna.
I området finns en festlokal men den har han inte använt. Han har hört talas om att företaget
ordnat studieplatser i området men det är han inte så intresserad av. Han föredrar att läsa
tillsammans med sina studiekamrater på Studiecentrum. Om det hade funnits ett gym hade
han utnyttjat det, ”det hade jag tyckt var väldigt kul”. Det hade varit bra om det funnits ett
låst utrymme för cyklar och cykelpumpar i området.
Avslutande frågor

Omgivningarna tycker han är ganska fina, med relativt många stora träd. Det finns grillplatser
och längre bort finns det även sittplatser utomhus. Men han använder inte utemiljön särskilt
mycket. Och han saknar inte heller grannkontakten men säger samtidigt att det ibland
”kan vara skönt att känna grannar som man kan prata praktiska saker med”, t ex om man är
missnöjd med något i skötseln av området.
Hyran idag är ca 3 900 kr i 9 mån. Maxhyran han kan tänka sig är 4 500 kr (i 9 mån).
Han skulle prioritera en större bostad som är något dyrare (ett par hundra mer). Glenns
rekommendation för framtidens studentbostad är ”hyfsat kök, alla studenter lagar mat varje
dag”. Vidare låsta cykelrum (blir stulna annars), ej möblerade bostäder. Internet är viktigt!
Sovloft är OK. Det är inte nödvändigt att komma in i bostaden direkt utifrån, även trapphus
är OK.
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Intervjuperson 12 - ”LOTTA”
Hushållet och bostaden allmänt
Lotta går 3e året på lantmäteriutbildningen. Hon
bodde tidigare i en etta i östra delen av staden (34
kvm) där hon betalade 4 600 kr exkl el i 12 mån. I
våras flyttade hon till sin nuvarande bostad. Hon
valde att bo här för att många av hennes kursare
och kompisar bor här. Det är ganska centralt och
nära till skolan. Hon tycker att området är trevligt.
Under sin uppväxttid bodde hon först i lägenhet
med sin mamma och sedan i villa med pappan.

Hustyp: Studentområde med låg
bebyggelse och olika stora lägenheter.
Byggnadsår: 1969, renoverat 1997
Läge: 2,6 km från centrum; matbutik
och annan service finns i närheten
Gemensamma lokaler: Finns ej
Bostadsyta: 26,8 kvm
Månadshyra: 3 500 kr (9 mån)
Årshyra: 31 500 kr

Intervju i hemmet 20110901
”Jag trivs ganska bra men det är litet”. Det är mysigt
och lagom för en person. Ganska smart planlösning
med förvaring samlat på ett ställe och kök och bad
avskilt från rummet. Kökets storlek och inredning är hon missnöjd med, ”vi har ingen riktig
spis och ugn”. ”Jag skulle aldrig ställa mig och baka bröd”. Det spelar ingen roll att toaletten
är liten men köket däremot skall vara något så när välutrustat.

Rummet är lagom stort. Hennes möbler är i största laget men det kan man ordna genom att
köpa en mindre soffa, platt TV osv. Inget av utrymmena skulle kunna göras mindre.
Lotta hade köpt möbler till sin föregående bostad som var större och de passar inte riktigt
till den här mindre bostaden. Matbordet sålde hon innan hon flyttade in. Hon hade valt en
mindre soffa om hon fått den här bostaden direkt.
Det stora fönstret mot väster gör att bostaden är ljus men hon skulle vilja ha en smartare
lösning. Nu öppnas hela fönsterpartiet samtidigt och då kan hon inte lämna det öppet när
hon går iväg. Det är mysigt med eftermiddagssol men det blir väldigt varmt på sommaren.
Hon måste ha nerdragna persienner hela dagen.
Hon valde en bostad på andra våningen för att undvika insyn och för att det känns säkrare.
Hon föredrar att gå in direkt utifrån, ”det känns mer som mitt eget liksom”.
Bostadens användning
Lotta säger först att studier är den viktigaste funktionen som skall tillgodoses men tillägger
”men grejen är att jag inte är så mycket här”. Hon studerar mest på skolan med kompisar och
är aldrig hemma hela dagar. Bostaden är mer en frizon där hon kan ha det lugnt, där hon kan
stänga dörren och sova. Oftast äter hon mat på skolan och lagar mat hemma på kvällen. Hon
bjudet inte kompisar på mat hemma, ”det finns inte plats”.
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Köket är för litet och framför allt för dåligt utrustat. Hon skulle föredra mindre förvaring och
i gengäld ha en större kyl/frys. De större lägenheterna har förråd utanför bostaden men det
borde även ettorna ha. Nu finns det ingen plats där man kan förvara större saker som t ex
skidor (måste hyra förråd separat).
Badrummet fungerar bra för henne, hon får plats med alla grejer, men det kanske är för litet
för mer storväxta personer.
Hennes viktigaste möbler är sängen, TVn och soffan (bäddsoffa). I sin tidigare bostad hade
hon ett matbord men det har hon sålt för det fick inte plats. Bostaden är en viktig del i trivseln.
Hon skulle inte vilja bo på korridor, ”jag vill inte dela utrymmen med andra”. ”Jag vill ha
ordning och reda” och i korridorkök är det ofta väldigt smutsigt.
Hon har inte så ofta besök av vänner, ”man kan inte vara så många”. Oftast går hon ut på
annat håll, går hellre på bio än sitter hemma och tittar på film. Hon har ingen kontakt med
sina grannar förutom med de kurskamrater som bor i närheten. En gemensam lokal med
soffor och diskbänk vore bra för träffar/förfester med kompisar. Men en sådan plats måste
hållas fin och ren. En gemensam bastu vore också bra att ha. Däremot behövs inget gym, det
finns ett ”vanligt” gym i närheten. Biljard lockar inte heller.
Avslutande frågor

Området är fint. Hon behöver ingen gård eller grön närmiljö för hon kan ta sig till platser
där hon t ex kan sola. En fördel är att det finns en livsmedelsaffär i närheten. Det är bra att
studenter har egna områden, ger mer gemenskap.
Nuvarande hyra är max för en bostad med den standarden. Hon kan tänka sig att betala 400
kr mer i månaden för en bostad med ett mer välutrustat kök. Det är svårt att svara på om hon
prioriterar en större och dyrare respektive en mindre och billigare bostad. Den kan inte vara
mindre men hon kan välja mindre möbler och smartare lösningar i köket.
Rekommendation

Fullt utrustade kök, köksförvaring upp till tak. Bostadsrummet behöver inte vara större. Viktigt
att kunna möblera som man själv vill (flexibilitet), dvs att det finns flera möbleringsalternativ.
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Intervjuperson 13 - ”JONTE”
Hushållet och bostaden allmänt
Jonte har precis blivit färdig med sin
sjuksköterskeutbildning och skall flytta ut från sin
studentbostad om en månad. Han har bott i den
i drygt 2 år. Innan han flyttade in delade han en
hyreslägenhet med en kompis i grannstaden. Han
var rätt trött på att dela bostad med andra. Under
sin uppväxttid bodde Jonte i villa i Karlshamn.

Hustyp: Studentområde med
flerbostadshus. Entréer via loftgång.
Byggnadsår: 1966
Läge: 2 km från centrum; matbutik
finns i närheten
Gemensamma lokaler: Finns ej
Bostadsyta: 25 kvm

Månadshyra: 3 500 kr (9 mån)
Han blev tilldelad sin etta, kunde inte välja direkt,
Årshyra: 31 500 kr
”det var det jag fick”. Han hade tittat på andra
studentbostäder på orten men tyckte att den här låg
Intervju i hemmet 20110901
bra till i förhållande till skolan. Det är lätt att ta sig
till skolan men en bit från centrum, vilket är
mindre bra. ”Jag gillade planlösningen, att det var uppdelat i rum och att det fanns mycket
garderober”. Hyran är också relativt låg.

Bostaden ”känns praktisk”, lagom stor för en person och för att vara studentlägenhet. Den har
bra proportioner (storlek rum, kök, bad), möjligtvis skulle badrummet kunna göras mindre.
Det enda han inte tycker om är pentryt som är omodernt utrustat; bara två spisplattor, liten
ugn och en platta som kan användas ihop med ugnen. ”Man får tänka till när man lagar mat”.
Han saknar också spisfläkt.
Orientering mot söder är bra liksom dagsljuset i bostaden. Innan fönsterbytet var det dragigt.
Det är inte särskilt lyhört.
Bostadens användning
”Man behöver yta för att plugga, dator och för att äta. Nu har jag kombinerat allt” (använder
samma bord för att studera och äta vid). När han har gäster flyttar han ut bordet mitt i
rummet och då får de plats att fika/äta. Det är viktigt att man har valmöjligheter att möblera,
att kunna anpassa till det man behöver i stunden. Jonte har ingen TV, han tittar inte på TV
utan föredrar att gå hem till andra i så fall eller se på film på datorn. ”Sovalkov är praktiskt
men det fungerar bra såhär”. Det är en ekonomisk fråga hur stort det skall vara.
För det mesta äter han lunch på jobbet och middag hemma. Ibland äter han på nation och
någon gång i veckan med kompisar. I köket borde det finnas en frys ” frys vore en rätt stor
grej”, nu får han planera på ett annat sätt. Jonte vill inte ha köket i samma rum som där han
sover.
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Badrummet är han väldigt nöjd med, det är nyrenoverat. Även förvaringen tycker han är
väldigt bra. Han kan hyra förråd om han vill ”Jag får plats med allt”. Har dykarutrustning i
garderoben. Han musicerar- övar mest på skolan.
De viktigaste möblerna är stolen och bordet, ”det är där jag spenderar min tid”. Säng, fåtölj
och nattduksbord har han köpt, byrå, bord, stol och bokhylla har han hemifrån. Han har
ingen soffa, ”soffa behöver man bara om man har TV, det är inget som jag saknat”.
Bostaden betyder mycket, ”det är en trygghet att kunna bo för sig själv”. Han vill inte bo på
korridor, ”jag vill ha något eget, kunna gömma mig lite”. När han tentamensläser sitter han
hemma annars studerar han lika mycket på skolan som hemma.
Ibland får Jonte besök av kompisar men han träffar dem även på stan eller på nation. Han
umgås inte med sina grannar, ”inte mer än att man hälsar, man ser inte så mycket folk”. Jonte
tycker att det är skönt att kunna gå direkt in i bostaden utifrån (via loftgång).
Det finns en lokal som man kan hyra till fester. Jonte spelar ett instrument men skulle inte
utnyttja en gemensam lokal för att träna ” i så fall något biblioteksliknande, gym och biljard
skulle vara OK men inget som jag efterfrågar, men jag hade utnyttjat det”.
Avslutande frågor

Omgivningarna är bra. Väldigt öppet med park och det är en fördel att det är lätt att ta sig
ut utanför staden. Det är väldig resonans på innergården. Det finns en grill som används av
andra (inte av honom själv). Den nuvarande hyreskostnaden är den högsta han kan tänka sig
(3 500 kr i 9 mån). Vid högre hyra skulle han välja att bo i korridor. Om han skulle minska
ytan är det själva rummet som hade kunnat göras mindre. Han trivs med att bo lite längre
upp i huset.
Rekommendation

Det är viktigt att man håller det enkelt och praktiskt. Gärna fasta bokhyllor i rummet. Köket
skall vara praktiskt, badrummet kan vara mindre. Behovet av garderober är inte så stort – man
kan köpa garderober själv om man behöver. Ytan för garderoberna hade kunnat användas på
annat sätt. Det är en fördel om det finns alternativ, dvs olika nivå på de bostäder som erbjuds.
Några kan ha ett enklare utförande.
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Intervjuperson 14 - ”GUNILLA”
Hushållet och bostaden allmänt
Gunilla har läst 2 år på folkhögskola och läser nu
sedan 2 månader till sjuksköterska. Hon flyttade
till sin bostad i augusti 2011. Tidigare delade hon
en lägenhet med andra. Anledningen till att hon
valde den här lägenheten är att hon redan bodde
i området , att den är billig (el ingår) och att hon
tycker om området. Under sin uppväxttid bodde
hon i villa i Arjeplog.
Gunilla tycker att området ligger lite avsides men
det är lätt att ta sig till universitetet. Det är även lätt
att ta sig till staden och det ligger ett inköpscentrum
i närheten så det är lätt att handla.

Hustyp: Flervåningshus som ligger
integrerat med vanliga bostäder.
Entré via loftgång.
Byggnadsår: 1970
Läge: 5 km från centrum
Gemensamma lokaler: Festlokal för
hela gården som kan bokas
Bostadsyta: 34.3 kvm
Månadshyra: 2850 kr (12 mån)
Årshyra: 34 200 kr
Intervju i hemmet 20111111

Hon trivs bra i sin lägenhet, ”den är så pass fräsch” (den är nytapetserad). Det är bra att den
är liten ”den förra lägenheten var på tok för stor”. ”I mina ögon perfekt”. Det hon inte är nöjd
med är att hon bor på tredje våningen (loftgångshus) utan hiss. ”Trapporna upp är jobbiga”
speciellt när hon skulle flytta in. Flygplatsen ligger nära och det genererar visst buller men
hon störs inte. ”Det är min absolut första egna lägenhet”. Hon sparade och köpte egna möbler
när hon flyttade in och hon fick plats med allt som hon vill ha. I sin tidigare bostad hade hon
mörka möbler och de ville hon inte ta med sig. Nu har hon satsat på möbler i rött och vitt.
Lägenheten är lagom stor, hon kan inte tänka sig att vare sig minska eller öka ytan. Orientering
och dagsljus är bra, ”solsida hela dagen”
Bostadens användning
Hon behöver ”separat hörna för att plugga men det kan jag göra i soffan”. Hon studerar ofta
hemma men även på biblioteket. Gunilla älskar att lägga pussel och därför har hon köpt sig
ett extra stort soffbord. Hon har en bäddsoffa så att hon kan härbärgera föräldrarna när de
kommer på besök. Hennes säng är 120 cm bred, ”jag gillar att ha mycket plats”. Gunillas
viktigaste möbler är bokhylla och säng. Hon älskar att läsa och se på film.
Gunilla äter hemma nästan jämt. Hon har inte så många kompisar än men ibland äter de hos
henne och då fungerar det bra. Även köket fungerar och hon är nöjd med nybytta vitvaror.
Däremot är fläkten dålig. ”Jag föredrar att köket är separat, speciellt när man har en etta”.
Dörren är borttagen men den behövs inte.
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Badrummet är ”riktigt stort och rymligt”. Det finns en extra hylla men det saknas
handdukskrokar. Förvaring finns det tillräckligt, ”nästan mer än jag behöver”.
Bostaden betyder mycket, ”det är min första lägenhet”. ”att ha det som jag vill ha det, jag ser
mycket på film och älskar att läsa”.
Gunilla umgås inte så mycket med andra i sin bostad, hon har inte fått så många vänner än.
”Jag har en kompis som bor bredvid, annars hittar man på något inne i stan”. Hon har ingen
kontakt med sina grannar – ”nej jag har faktiskt inte sett någon av mina grannar, bara två”.
Hon har inga hälsoproblem och inte heller någon i hennes familj eller bekantskapskrets. Om
hon skulle önska sig något ytterligare är det ett badkar, ”det skulle vara skönt med ett badkar”.
Varje gård har ett gemensamhetsutrymme som man kan boka. Det är bra att det finns men
Gunilla har aldrig utnyttjat det själv. Det har hon inget behov av. Om hon skulle ha något
utrymme som skulle delas med andra skulle det kanske vara för att studera. Det bor många
sjuksköterskestudenter i området.
Avslutande frågor

Omgivningarna tycker hon om, det är väldigt barnvänligt. Området är blandat, dvs
studenthuset delar gård med tre vanliga bostadshus!! Gunilla är ingen naturmänniska men
tycker om att det inte bara är bostadshus utan även skog.
Hyreskostnaden är extremt låg – 2 850 kr/mån inklusive el. Den högsta hyreskostnad hon
kan tänka sig är 3 500 – 4 000 kronor.
Om hon skall prioritera vill hon ha en mindre bostad med lägre hyra. I värsta fall kan hon
tänka sig studentkorridor med gemensamt kök men ”jag vill helst ha helt eget”. Att bo
två eller tre tillsammans med gemensamt kök verkar vara en bra lösning. Men det kan bli
problematiskt om det inte fungerar mellan dem som bor där. ”Det är svårt att säga vad som
är optimalt”.
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Intervjuperson 15 - ”LOVISA”
Hushållet och bostaden allmänt
Lovisa går 7 terminen på juristutbildningen och
har bott i sin lägenhet i ca 1,5 år. Hon bodde först
i korridor men ”jag fick en lägenhet som inte var
ett studentrum; jag var trött på att dela kök med
andra”. Hon växte upp i villa i Vilhelmina. I början
av sin studietid när hon inte kände någon tyckte
hon att det var trevligt att bo i korridor ”rent socialt”
(dvs. hon gillade inte att det var stökigt i köket). Nu
umgås hon mest med klasskompisar.

Hustyp: Flervåningshus som ligger
integrerat med vanliga bostäder.

Hon tycker att området är trevligt. ”Det är nära till
universitetet och det är viktigast”. Bussen till stan
går ganska ofta (ca var 10e minut) och hon cyklar
också ofta.

Intervju i hemmet 20111111

Byggnadsår: 1989
Läge: 5 km från centrum
Gemensamma lokaler: Finns ej
Bostadsyta: 28.6 kvm
Månadshyra: 3100 kr (10 mån, exkl
internet)
Årshyra: 31000 kr

Lovisa trivs med bostaden, ”utrymmet utnyttjas effektivt”. I huset bor inte bara studenter
utan även ”vanliga människor” och det uppskattar hon. Det blir inte så mycket festande.
”Det blir lugnare och mer balanserat med vanliga hyresgäster i huset”.
Hon gillar bostadens planlösning där hallen är nästan som ett extra rum. Det utnyttjar
hon som syrum. Egentligen var kanske tanken att man skulle sätta garderober där. Lovisa
uppskattar också att hon kan stänga om pentryt (kokskåp) – hon är inte särskilt road av att
laga mat och tycker om att kunna stänga om köksdelen.
”Lite mer utrymme kan man önska sig” och då skulle hon vilja ha ett lite större bostadsrum
för att få plats med en soffa. Nu har hon prioriterat att ha ett stort arbetsbord. ”Om jag var
tvungen skulle jag minska badrummet men det vill jag egentligen inte”.
Lägenheten är ganska ljus med sol på morgonen
Bostadens användning
Lovisa studerar mest hemma. ”För mig är det viktigt att sy och plugga, att träffas och umgås
socialt även om jag föredrar att träffas hos andra eftersom min lägenhet är för liten”. Hon lagar
mest mat hemma, framför allt på helgdagar, men det förekommer också att hon köper något
färdigt som hon tar med sig hem. Hon gör storkok och fryser ner och det frysfack som finns i
kylen räcker inte till. Därför har hon köpt sig en egen frys. Köket är ganska litet om man gillar
att laga mat. Spisen har bara två plattor. ”Det räcker även om det är just på gränsen”. Det är
bra att det finns en butik i närheten.
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Lovisa gillar kokskåpet men ”hade det inte varit dörrar hade jag inte gillat det så mycket” (dvs
att det är i rummet). Det är en bra lösning utrymmesmässigt. Hon gillar att badrummet är
stort och det är trevligt med handdukstork. Hon har köpt egna korgar för förvaring.
Förvaringen i övrigt är något för liten (3 garderober). ”Jag anpassar mig, hade behövt en
garderob till men har inte prioriterat det”. Ett extra förråd hade varit bra (har inget källarförråd
eller liknande).
Lovisas viktigaste möbel är skrivbordet. Hon har prioriterat det framför en soffa. Tidigare
bodde hon i möblerat studentrum så hon köpte möblerna när hon flyttade till lägenheten.
Bostaden betyder mycket – ”här är jag mest; det är en trygghet i tillvaron; det var inte lika
roligt att komma hem i studentrummet, det är viktigt att känna sig hemma”.
Bostaden används inte mycket för att umgås med andra under längre tid. I stället träffar hon
sina vänner hemma hos dem. Grannarna har hon ingen kontakt med, ”vi hälsar men umgås
inte”. Lovisa och hennes familj/vänner har inga funktionsnedsättningar som ställer speciella
krav på bostaden. Hon skulle vilja ha plats för en soffa och en TV. Idag ser hon på tv-program
på sin dator. Hon känner inte till om det finns några gemensamma utrymmen i huset ”det
finns en festlokal kanske”. Hon har inte utnyttjat den och kommer inte heller att göra det. Ett
gemensamt utrymma för att måla eller spraya möbler hade varit bra att ha. Eller för att meka
med cykeln – dvs någon form av ”praktiskt rum”.
Utemiljön är bra, det är nära till naturen och det finns bra gångvägar. Det skulle kunna finnas
fler bänkar runt huset.
Det absolut högsta pris hon kan tänka sig för bostaden är 4 000 kronor (10 månaders hyra).
Idag betalar hon 3 100 kr (10 mån) exklusive internet men inklusive el. Om hon skall
prioritera vill hon ha en mindre och billigare bostad.
Avslutande frågor

Där hon bodde tidigare delade 6 studenter på ett kök men det var för litet för att de skulle
kunna laga mat tillsammans. Hon tyckte inte om att inte ha kontroll över sitt boende. Fördelen
med ett gemensamt kök är att det finns ”riktiga grejer”. Att dela bostad med andra kan fungera
men det beror på vilka man bor med. Det viktigaste för framtidens studentbostad är att den
är billig. Där hon bodde tidigare hade hon 20 kvm och hon skulle kunna tänka sig att bo i en
ännu mindre bostad. ”Hellre mindre bostad med egen kokvrå än korridor”. Hon kan däremot
inte tänka sig att dela dusch.
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Intervjuperson 16 - ”LARS”
Hushållet och bostaden allmänt
Lars läser teknisk datavetenskap och är nästan
färdig med sin utbildning. På fritiden spelar han i
ett band och det tar rätt mycket tid.

Hustyp: Flervåningshus som ligger
integrerat med vanliga bostäder.
Byggnadsår: 1969
Läge: ca 4 km från centrum

Han kommer från orten och har under sin studietid
Gemensamma lokaler: Festlokal
bott på många olika ställen. Anledningen till att
Bostadsyta: 41.9 kvm
han nu valt att bo här är att det är billigt och att
Månadshyra: 3000 kr (12 mån)
många av hans kompisar bor i området. Det som är
Årshyra: 36000 kr
mindre bra är att bostaden är sliten. Han har bott
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i korridorrum och det var helt OK men han skulle
inte välja den boendeformen idag. ”Det är väldigt
skönt att ha ett eget kök”.
Han har även bott i kollektiv och där bodde han ihop med sin flickvän.
”I kollektiv känner man dem som man bor med”. Under sin uppväxttid bodde Lars i villa.
Området kunde ligga närmre staden ”man far inte ner till stan spontant”. Man kan ta buss
eller cykel ner till staden. Han skulle inte prioritera att bo närmre staden om bostaden blev
dyrare. Det viktiga är att det är nära till universitet och till butik.
Lars har bott i bostaden sedan september 2010. Han trivs och tycker att det är väldigt bra att
det är blandat boende (dvs även vanliga bostäder). Det är nära till universitetet och till hans
vänner. ”det är lagom stort för mig, lite för trångt med fästmön” (bor på annan ort). Det som
han ogillar är att det är slitet och insynen (bottenvåning mot gångväg).
Köket kunde vara större, ”det är litet när man är två”. Han skulle kunna tänka sig att minska
rummet med 4 kvm och lägga ytan till köket i stället. Det vore skönt med ett badkar.
Orienteringen mot öster är OK men han gillar inte att ha gång- och cykelväg direkt utanför
sitt fönster. Han hade föredragit fönster mot väster och en uteplats.
Bostadens användning
Lars tycker det är viktigt att kunna använda sin bostad för sociala aktiviteter ”man vill gärna
bjuda in folk”. Han studerar en hel del hemma (är beroende av sin datorutrustning) men även
på skolan. Eftersom han är musiker behöver han repa rätt mycket och det gör han hemma,
”det är mer naturligt än i en gemensam lokal”. Men en replokal hade varit bra.
Det varierar var han äter men han lagar nästan all mat hemma. Han cyklar hem på lunchen
och sitter och äter vid soffbordet, datorn eller köksbordet. Han gör även storkok och fryser
ner. Men han har inte kompisar hemma på middag.
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I köket skulle han vilja ha fler lådor och 4 spisplattor i stället för 3. Han saknar bänkyta för
tillagning av mat och en köksfläkt.
Lars kan tänka sig både en öppen lösning och ett separat kök. Ett öppet kök är mer socialt
men samtidigt är det inte så positivt med matos i hela lägenheten. Badrummet är lagom stort
men slitet. Förvaring är inget problem, han har ett förråd i källaren. Det hade kunnat finnas
närmre bostaden.
Bostaden är delvis möblerad men de flesta av sina möbler har han köpt eller ärvt. Bokhyllorna
hör till hans viktigaste möbler, är en bokmänniska, och det är även viktigt att ha ett vettigt
skrivbord och en bra kontorsstol.
Bostaden betyder ”hem, någonstans där jag kan bo själv, min plats”. Även ett studentrum
kan fungera för detta. Han tillbringar en hel del tid hemma när han inte har föreläsning
eller grupparbete. Han har ingen TV för han ser inte så mycket på TV-program. Han spelar
med sitt band någon kväll i veckan och festar inte särskilt mycket. Ibland spelar han rollspel
hemma hos någon kompis som har större lägenhet.
Grannarna känner han inte egentligen, ett par som bor i huset säger hej när de träffas. Han
skulle önska att ljudisoleringen var bättre så att han kunde repa mer hemma. Det finns en
gemensam lokal som han har hyrt några gånger och han har även varit där när andra har
ordnat fester. Den lokalen ”räcker till”.
Byggnaderna i området är tråkiga. Lars skulle ha velat ha skog i närheten. Även en grillplats
lite närmre bostaden hade varit bra.
Idag betalar Lars 3000 kronor/mån inkl el (12 mån). Han kan inte tänka sig en mycket högre
hyra (kanske 3 100 kr), möjligtvis om bostaden var fräschare och hade större kök. Om han
skall prioritera föredrar han en mindre och billigare bostad.
Rekommendationer

Det är viktigt att hyran är låg. Det är populärt att bygga dyra studentbostäder – ”gör inte det!”
En bostadsyta på 30 kvm är OK. Det behövs sovplats, skrivbord och ett vettigt kök; sängen
kan användas som soffa. Om man har ett öppet kök kan skrivbordet användas ihop med köket
(som beredningsyta).
En bostad där tre studenter delar på köket kan fungera men det krävs flexibilitet vid valet
av ny hyresgäst. Låt dem som redan bor i lägenheten vara med att välja ny person eller låt
dem själva utse den. Det skall finnas möjlighet för ”kollektiv” (dvs personer som vill bo
tillsammans) men studenterna skall inte behöva ta ekonomiskt ansvar för kollektivet (om
någon flyttar). Det finns många som vill bo tillsammans men inte i korridor utan som kollektiv.
Enhetens storlek har betydelse, 3-5 personer är en lämplig storlek.
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Intervjuperson 17 - ”GUNNEL”
Hushållet och bostaden allmänt
Gunnel studerar 3e terminen till arbetsterapeut
men skall byta utbildning till förskollärare eftersom
hon inte trivs. I lägenheten har hon bott sedan juni
2011. Hon valde bostaden på grund av bra läge,
närhet till affär, till universitet (20 min) och till ett
gym. Bussförbindelserna är också bra till centrum.

Hustyp: Flervåningshus som ligger
integrerat med vanliga bostäder.
Byggnadsår: 1997/98
Läge: 5 km från centrum
Gemensamma lokaler: Finns ej
Bostadsyta: 42.3 kvm

Månadshyra: 3880 kr (12 mån)
Hon trivs bra i den här bostaden.
Årshyra: 46560 kr
Den är fräsch, lagom stor, lagom stort kök, bra skåp,
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stort badrum och den är ljus och öppen. Även
belysningen är bra. Hon gillar att laga mat och att
hon har plats för matbord - därför är det bra att ha
ett stort kök. ”Kylskåp/frys – stort och fräscht”.
”Jag bor hellre i fräsch lägenhet än i billigare och ofräsch och att den är öppen!” Storleken är
perfekt och hon uppskattar att hon har möjlighet att möblera om. Bostaden skulle inte kunna
vara mindre.

Om hon skulle önska något är det ett större vindsförråd där hon kan förvara grejer när hon
hyr ut. Det är även bra att det bara bor studenter i huset, man kan kommunicera bättre och
det finns bättre förståelse för fester. Orientering mot väster (kvällssol) är bra, det är en ljus
lägenhet.
Gunnel är uppvuxen i hus och lägenhet i Kumla.
Bostadens användning
Det är viktigt att kunna laga mat och ta hem kompisar. ”Det är min oas”, bostaden är den plats
där hon kan ta det lugnt. Studerar gör hon mest på skolan, ”det är mindre som distraherar”.
Men ibland studerar hon hemma vid köksbordet, hos kompisar eller i biblioteket.
Gunnel äter sina måltider hemma och lagar mat som hon tar med sig till skolan. Därför är
det viktigt med stort kök och frys. Köket fungerar bra även när hon lagar mat med kompisar.
Spisen är fräsch, lådor och skåp är OK. Lite mer arbetsyta skulle behövas. Hon gillar den
öppna planlösningen och förhållandet mellan kök och rum. Kök i hallen är inte bra, det är
ofta mörkt.
Badrummet är hon nöjd med. Handdukstork är bra. Badrumsskåpet är ganska litet, lite mer
förvaring hade varit bra. Antalet garderober (4) räcker men hon saknar förvaring för väskor
och liknande. När hon har fest skulle hon vilja ha en plats att ställa undan speglar och andra
ömtåliga saker. Hon uppskattar även balkongen – sommartid sitter hon där och läser.
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Hennes viktigaste möbler är sängen och att den kan stå lite avskilt, soffan och TVn. Matbordet
används även som arbetsbord (fast hon har ett separat litet bord för datorn). Möblerna har
hon mest hemifrån men köksbordet har hon köpt.
Bostaden betyder mycket ”den är ett tecken på att man kan ta hand om sig själv, att det är
jag som bestämmer”, ”att man gör det till sitt eget”. Emellanåt tittar hon rätt mycket på TV.
Gunnel umgås rätt mycket med sina vänner hemma – ett par gånger per vecka. De umgås
även på stan och hemma hos dem. På sommaren är de utomhus också.
Grannarna har hon inte kontakt med ”men vi hälsar i trappan”. Hon och hennes närmaste
har inga hälsoproblem och hon har inte något behov av gemensamma lokaler. Hon känner
inte till om det finns några gemensamma lokaler i huset. Korridorrum är otänkbart för hennes
del. Rummen är små och har bara ett fönster. ”Jag vill ha mitt eget kök – jag är noga med
köket”.

Avslutande frågor

Utemiljön tycker hon är jättefin, det är nära till skog och det är viktigt. Hon promenerar
ganska mycket. Det finns grillplats men den har hon inte använt. Hon har sett att folk brukar
spela kubb på gräsmattan utanför huset.
Idag betalar Gunnel 3 880 kronor (12 mån) exklusive el och internet. Maximal kostnad för
henne är 4000 kronor. Hon tycker att den hyra hon har idag är den hon klarar av och betonar
att det är skönt att ha så stor lägenhet.
Rekommendationer

Det är bra om det finns en sängalkov. Köket skall vara välplanerat. Stålhandtag på köksskåp
är snyggare än trä, släta köksluckor är tråkiga. Eluttagen i bostaden skall placeras med
eftertanke.
Bostaden skall vara enkel och neutral, så att man kan sätt sin prägel på den med sina egna
saker. Det skall vara ljust – gärna vita väggar.
Tvättstugan skall ligga i bottenplanet, inte i källaren. Det är viktigt att tvättutrymmet är
välutrustat (att det även finns mangel). Förråd på bottenplanet är bra och att det finns hiss
till förrådet.
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Intervjuperson 18 - ”HARALD”
Hushållet och bostaden allmänt
Harald studerar 3e terminen på mediaproduktion.
Han valde bostaden på grund av närheten till skolan
(vill ha på gångavstånd eftersom han inte gillar att
åka buss) och att det var nära till en livsmedelsbutik.
Stan ligger också relativt nära, ca 15 min med cykel.
Korridorrum valde han bort ”jag vill ha mer privat,
jag blir störd av fester”. Dessutom ligger bostäderna
med korridorrum längre från skolan. Harald är
uppvuxen i villa i Boden.

Hustyp: Flervåningshus som ligger
integrerat med vanliga bostäder.
Byggnadsår: ?
Läge: ca 3 km från centrum;
matbutik finns i närheter
Gemensamma lokaler: Finns ej
Bostadsyta: 24.5 kvm
Månadshyra: 2300 kr (12 mån)
Årshyra: 27600 kr

Intervju i hemmet 20111117
Harald trivs i bostaden men saknar ett ”riktigt” kök
väldigt mycket. Han har kompletterat köksdelen med egen spis/ugn (två plattor) och fryslår
som han även använder som arbetsyta (för liten i köket). ”Det är trångt, jag har bott i 2or
tidigare, är van vid större; man får bygga om sängen till soffa när det kommer kompisar.” Han
saknar även sopsortering i huset (det finns men inte för t ex kartong). Själva rummet är OK
”jag skulle inte vilja bo mindre, det är i minsta laget”. Köket är för litet.

Dagsljuset är bra men han drar delvis för fönstret för att det blänker i hans datorskärm. Han
är inte så mycket hemma.
Bostadens användning
”Jag har inga krav” säger han när jag frågar vilka aktiviteter han behöver plats för i sin bostad.
Han saknar matbord men han har valt bort det för att kunna ha ett skrivbord. Han hade
gärna haft plats för ett bord för levande animationer. Harald äter för det mesta hemma i
sin fåtölj eller vid nattduksbordet. Ibland även framför TVn. Han går hem på lunchen och
lagar mat. Han gör inte matlådor, tycker inte att det fungerar. När han har kompisar hemma
fungerar bostaden bra.
Köksskåp finns det tillräckligt av, däremot saknar han två diskhoar (har bara en). Han är
ganska miljömedveten och påpekar att kranarna inte är miljövänliga (inte blandare). Han
föredrar ett separat kök med matbord men man behöver inte kunna stänga om det, det blir
öppnare och luftigare så.
Badrummet är ”så kompakt som det går att få ihop”. Det hade varit bra att ha en liten hylla
för förvaring av handdukar och toalettpapper mm.
Harald har en garderob och ett städskåp plus ett stort förråd i källaren. Det fungerar bra men
det hade varit en fördel att ha förrådet på samma våningsplan som bostaden.
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De viktigaste möblerna är sängen och skrivbordet. Det senare är nödvändigt för hans studier
eftersom han måste ha en stationär dator med stor skärm. Sängen har han med hemifrån, i
övrigt har han köpt allt.
Harald sitter mest hemma och jobbar. Det finns inte lämpliga studierum på mediahuset och
inte heller grupprum. Han ser mest på film, aldrig på TV, bara via internet. Besök av vänner
har han några ggr/vecka. Han umgås med sina vänner varje dag och de är mest hemma
hos varandra, framför allt hos dem som har större lägenhet. Han tycker om att vara ute och
promenera och fotografera.
Grannarna har han ingen kontakt med förutom en studiekamrat som bor i närheten. Det finns
inga allergier eller funktionsnedsättningar vare sig hos honom eller i bekantskapskretsen.
Han vill inte dela utrymme för någon aktivitet med andra utom möjligtvis ett snickeri/
hobbyrum som är utrustat med enkla verktyg/maskiner. Han känner inte till om det finns
några gemensamma utrymmen i huset förutom tvättstugan.
Avslutande frågor

Området är fint, bra för promenader. Det finns en grillplats som han har använt någon gång.
I närheten finns även ett fint löpspår.
Haralds hyreskostnad är 2300 kronor, 12 månader inklusive allt (utom internet). Hyran är
lagom och kan max bli 2 500 kr tycker han. Han prioriterar att bo billigare än stort och
dyrare. Men han är tvehågsen ”om det är riktigt fint är man beredd att betala”. Det skulle
kunna fungera med en mycket mindre bostad ”om det är mer öppet”. Men han tillägger
”hade inte pallat att bo så i 3 år”.
Rekommendationer

Det behövs ett kök där man kan laga mat och att det finns plats för ett matbord. Det är viktigt
att ha allt i den egna bostaden, att inte behöva dela med andra. Eftersom man tillbringar
mycket tid med andra när man studerar vill man kunna vara ifred i sin bostad.
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Intervjuperson 19 - ”LISA”
Hushållet och bostaden allmänt
Lisa studerar Ljud- och musikproduktion sista
terminen. Hon flyttade till sin “etta” 2008. Innan
dess bodde hon i vanlig lägenhet. När hon skulle
välja bostad var högsta prioritet att den skulle ligga
nära skola och centrum plus att hon ville ha en egen
lägenhet, inte korridorsrum. Hon gillar att ha eget kök
och sköta sig själv. Hon är uppvuxen i villa på landet
utanför Linköping. Lisa trivs bra med läget i staden.
Hon kände till att Campus låg längre bort från skolan.
Nu har hon Mediahuset tvärs över parkeringen.

Hustyp: Flervåningshus som ligger
integrerat med vanliga bostäder.
Byggnadsår: renoverat 2007
Läge: ca 3 km från centrum;
matbutik finns i närheter
Gemensamma lokaler: Möteslokal
med Tv, gym och festlokal för hela
huset
Bostadsyta: 37 kvm
Månadshyra: 4100 kr (12 mån, exkl

el och vatten)
Bostaden trivs hon också bra med. Hon bodde först i
en mindre etta men har bytt upp sig eftersom hon har
Årshyra: 49 200 kr
så mycket prylar. Positivt är att det är fräscht,
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att det finns bovärd i huset så att man kan få hjälp direkt,
att det är högt i tak – det ger rymd. Hon tycker även om de fasta bokhyllorna, då behöver hon
inte köpa bokhylla själv. Det finns gott om garderober och hon har möjlighet att hyra förråd.
Egentligen är bostaden i minsta laget eftersom hon har så mycket saker. Vardagsrummet hade
kunnat vara större och köket mindre. Hon föredrar ett separat kök för matos sätter sig i allt.
Badrummet är ganska litet och uttaget för tvätt är konstigt (en student skulle aldrig installera
egen tvättmaskin när det finns gemensamt tvättutrymme på samma våningsplan). Men just nu
fungerar lägenheten bra.

Bostadens orientering är bra, hon har ingen kvällssol men ändå bra ljus. Det är skönt att det inte
är mycket sol. Eftersom det är ett stenhus blir det aldrig riktigt varmt på sommaren. Hon har
kompisar som bor mot väster och deras bostäder blir väldigt varma.
Bostadens användning
De viktigaste aktiviteterna i bostaden är att plugga – därför har hon satsat på skrivbord med dator
(dator viktig i hennes studier). Hon skulle vilja ha hemstudio med utrustning och instrument.
Det är även viktigt att kunna umgås med kompisar. Därför gillar hon att ha två rum och stort kök
så att hon kan laga mat med kompisar.
Lisa föredrar ett separat kök och det hade varit skönt att kunna stänga om det. Hon lagar alltid
mat hemma. Hon gör stora satser och fryser in. Hon gillar även att baka men tycker inte att hon
har plats för det. Den enda arbetsytan är på diskbänken och den passar inte att baka på ”det är
väldigt mycket diskbänk”. Köket kunde vara mindre. Det finns utrymme för egen mikro och
väldigt mycket skåp. Hon saknar skafferi för torrvaror (dvs ett högskåp) och förvarar en del av
sina matvaror på arbetsbänken. Badrummet har bra standard. Hon har köpt ett eget skåp för
förvaring av handdukar. Garderober finns det väldigt gott om (5 garderober + städskåp) och de
är placerade på bra ställen.
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Hennes viktigaste möbler är datorskrivbord, soffa och säng. Hon äter aldrig själv vid sitt
matbord, bara när hon har gäster. Annars äter hon framför TVn eller vid sitt skrivbord.
Sängen har hon med sig hemifrån, TV-bänk och byrå har hon ärvt och resten av möblerna
har hon köpt själv. Bostaden betyder jättemycket – ”den är mitt bo. Jag älskar att vara hemma.
Det är viktigt att trivas. Jag försöker vara hemma så mycket som möjligt”. Studerar gör hon
mest på skolan även om det blir hemma ibland.
Vänner besöker henne varje vecka eller så är de hemma hos dem. De ses även på stan men
det är billigast hemma. Grannarna har hon inte så mycket kontakt med. Det är ett stort hus
och man känner inte sina grannar. ”Inte så mycket, några man känner från skolan”.
Lisa har inga hälsoproblem men tycker att det är bra med öppna ytor. Enda nackdelen med
takhöjden är att det är svårt att nå, t ex när hon skall putsa fönster.
Det finns inget som Lisa skulle vilja göra i sin bostad som hon inte kan göra idag förutom att
hon skulle vilja ha en hemstudio. Ljudisoleringen kunde vara bättre så att hon skulle kunna
lyssna på musik. Det gemensamma samlingsrummet på samma våningsplan har hon bokat
när familjen kommer på besök. Det rummet används för fest och några av killarna i huset
bokar det för att se på fotboll tillsammans. Källarrummet och gymmet har hon aldrig varit i.
Ett gemensamt bokningsbart utrymme för verkstad med verktyg vore bra att ha. Där skulle
hon kunna laga sin cykel och måla t ex möbler med sprayfärg.
Avslutande frågor

Omgivningarna tycker Lisa är ganska bra. Det finns 2 grillplatser vid huset och bänkar att
sitta på och det är trevligt. Hon brukar sola i parken intill som även används för bollspel. Det
hon uppskattar mest är att det är tyst och lugnt, vilket delvis beror på att övriga byggnader i
området har byggts om för företag.
När det gäller hyran är smärtgränsen nådd. Hon betalar 4 100 kr/mån i 12 månader exkl el
och vatten, dvs egentligen 4 500 kr för 38 kvm. Men det ”är värt priset”. ”Det är värt att lägga
lite mer på boendet”. Hon har tre jobb för att klara av ekonomin. När jag frågar henne vad
hon tycker om en studentbostad på 10-12 kvm svarar hon: ”man vill ändå ha utrymme att
leva på, skulle få klaustrofobi, är hemma mycket”.
Rekommendationer

Satsa på god standard, att det blir bovänligt. Som student måste man fokusera på att plugga
och det är viktigt att man trivs, annars blir det svårt att prestera. En bra miljö är speciellt
betydelsefull när man studerar mycket hemma. Det är viktigt att ha ett eget kök, man äter
bättre då. 2-3 personer som delar kök är bättre än korridorkök. I korridorkök blir man inte
inspirerad att laga mat. Det skall finnas utrymme för en arbetsplats och klädkammare eller
infälld garderob för ytterkläder. Ljudisoleringen är viktig. Det behövs en lättillgänglig och
välutrustad tvättstuga (2 tvättmaskiner, 2 tumlare, torkskåp) som kan användas kl 07 – 22.
Att kunna komma in i bostaden direkt utifrån är skönt. I den nuvarande bostaden är det
anonymt och mer som ett trapphus i ordinärt boende. Det är många som delar på de två
entréerna.
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Intervjuperson 20 - ”BARBARA”
Hushållet och bostaden allmänt
Barbara kommer från utlandet och studerar
engelska för 5e terminen. Hon hittade den här
bostaden 2010. Innan dess delade hon lägenhet
med en annan student och de hade olika åsikt om
ordning. Hon ville ha ordning och eget rum.
Bostadens läge i stan är bra, det tar 15 min till fots
till skola och centrum. Hon trivs bra med bostaden
”det bästa som har hänt mig är att slippa dela kök”.
Det var även jobbigt att dela badrum. Hon kan
inte säga att något är speciellt bra eller dåligt. Det
enda är att hon saknar handdukshängare i kök och
badrum.

Hustyp: Flervåningshus med
studentbostäder. Bostadsentréer via
korridor.
Byggnadsår: 1970, ombyggt 2011
Läge: ca 3.5 km från centrum;
matbutik och annan service finns i
närheter
Gemensamma lokaler: Festlokal
Bostadsyta: 20 kvm
Månadshyra: 2598 kr (12 mån)
Årshyra: 31 176 kr
Intervju i hemmet 20111117

I rummet skulle hon vilja ha lite mer plats, t ex plats för en sittmöbel (fåtölj). Idag har hon
bara ett litet vädringsfönster som är öppningsbart; det vore bra om man kunde öppna även
det stora fönstret.
Bostadens användning
Barbara skulle vilja ha ett större kök, mer förvaring och mer plats för skor i hallen. Hon äter
ibland ute men mest hemma; ibland gör hon storkok för flera dagar. Köket fungerar inte så bra
när hon har kompisar hemma och hon har inte heller något bord där de kan äta tillsammans.
Ibland sitter de på golvet och äter.
Köket är för litet, hon skulle vilja ha större spis och ugn (50 cm idag). Avställnings- och
arbetsytor är för små. Att ha kök i hallen är inte idealiskt, det hade nästan varit bättre att ha
köksdelen i rummet och garderoberna i hallen.
Badrummet är OK för en person. Hon skulle vilja ha skåp för grejer i badrum och fler
garderober i rummet.
Bostaden ”betyder ett hem för mig”. Det är viktigt att det är rent. I vanliga fall tittar hon på
TV men just nu läser hon till tentamen. Hon studerar mest hemma.
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Barbara får ganska ofta besök av vänner, ca 1 gång i veckan. Annars träffar hon sina kompisar
hemma hos dem eller på stan. Grannarna umgås hon inte med alls. När hon flyttade in bjöd
hon grannarna till en träff men efter det har de inte umgåtts. Den här korridoren har inget
gemensamt rum som övriga korridorer. Ett sådant rum med gemensamt kök hade varit bra
att ha. Det finns en gemensam festlokal för hela huset men den håller man på att bygga om
nu. Dit brukar hon gå ibland på t ex födelsedagsfest. Det används även för fika och musik.
Avslutande frågor

Utanför huset finns en spelplats som inte så många studenter använder. Det finns ingen
grillplats.
Den högsta hyreskostnad Barbara kan tänka sig är 2 500 kr. Idag betalar hon 2 598 kr/mån
(12 mån) inklusive allt. Om hon skall prioritera föredrar hon en mindre och billigare bostad.
När jag frågar vad hon skulle säga om att bo på 10 kvm säger hon ”hur kan man bo så, den
skulle duga för gäster”.
Rekommendationer

Det bör finnas mer plats för möbler (tycker inte att hon har plats för fåtölj eller soffa) och bra
ljudisolering. Man skall kunna komma ut mer direkt från bostaden, dvs slippa att gå via långa
korridorer.
Studentområdet skall ligga nära butiker så att man slipper åka buss jämt. Det är en fördel om
det inte ligger för långt från centrum och om det finns bra bussförbindelser.
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Intervjuperson 21 - ”ARVID”
Hushållet och bostaden allmänt
Arvid studerar ljud- och musikproduktion, 5e
terminen. Först bodde han 3 månader på korridor
men ville inte bo kvar. Han ville ha en bostad nära
skolan och flera av hans kursare bodde redan i det här
huset. Det är fräscht och eget boende. ”Folk är dåliga
på att städa köket”. Den gamla bostaden låg längre
bort från skolan, var lyhörd och mindre fräsch. Han är
uppvuxen i villa i Gävle.
Han är nöjd med bostadens läge i stan, ”kan inte
vara bättre”. Det tar 10-15 min att gå till stan. ”Man
kommer lite bort. Inte precis i city”. Bra att det är nära
till en livsmedelsbutik.

Hustyp: Flervåningshus med
studentbostäder. Nostadsentréer via
korridor.
Byggnadsår: 2007
Läge: ca 3 km från centrum;
matbutik finns i närheter
Gemensamma lokaler: Möteslokal
med TV, gym och festlokal för hela
huset
Bostadsyta: 23 kvm
Månadshyra: 2950 kr (12 mån, exkl
el och vatten)
Årshyra: 35 400 kr
Intervju i hemmet 20111118

Bostaden är för liten, ”jag behöver gå någon annanstans
för att plugga, det blir för instängt”. ”Rummet är OK
om det finns ett rum till. Jag vill ha öppen yta”. Han skulle behöva 2 rum och kök eftersom
han vill ha en studio. Han föredrar ett separat kök – ”jag älskar att laga mat”. ”Högt i tak är
jätteskönt – det känns större än vad det är”. Planlösningen hade varit bättre om pentryt legat i
vardagsrummet. Bostaden är ljus, den vetter mot öster tror han.
På hans våningsplan finns det ett allrum som ingen använder. Ibland används det för förfester
men man kan bara boka det till kl 22 och man kan bara komma in med nyckel. Det finns en
TV i det rummet som han har använt en gång. ”Om man har eget kök rör man sig inte ute i
korridoren”.
Bostadens användning
Arvid har ingen TV. De viktigaste aktiviteterna är att plugga och att ha ett matbord för gäster.
Allrummet vill han inte använda när han har gäster. Laga mat, lyssna på musik och sova är
andra viktiga aktiviteter. Han skulle behöva mer plats för studier.
Arvid lagar all mat hemma, även lunch. Han lagar inte mat för flera dagar på en gång för han
tycker om att äta fräsch mat. Han gör inga matlådor och har ingen mikro. Med kompisarna äter
han en gång/vecka antingen hemma hos sig eller hos dem. ”Hade jag haft ett matbord hade jag
gjort upp ett schema”. När han är själv sitter han i sängen eller vid arbetsbordet och äter. Köket
är han inte nöjd med. Det är jobbigt att bara ha en diskho. Och han skulle behöva mer arbetsyta och
förvaring. Fläktsystemet är väldigt dåligt och han måste ibland ha fönstret öppet vid matlagning. Kyl
och frys är OK. Badrummet är stort och bra. Badrumsskåpet är däremot för litet och han skulle

vilja ha en hylla ovanför handfatet. Han behöver mer förvaring för kläder, både lådor och skåp.
Nu har han mycket nere i förrådet. Egentligen skulle han kunna lösa det själv med en byrå.
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Säng och fåtölj är de viktigaste möblerna. Han vill gärna sitta på annan plats än sängen när
han studerar, ”vill komma bort lite”. Sängen har han hemifrån, övriga möbler har han köpt
själv.
Bostaden betyder mycket, ”jätteskönt att vara här, att man kan vara själv. Jag saknar att jag
inte kan bjuda hem folk. Som artist är det viktigt att känna sig hemma – kreativiteten kommer
hemma”. Han spelar i band och gör musik själv. Den fasta hyllan är snygg men sitter för lågt
och på fel plats.
Arvid umgås hemma med vänner ibland, ibland umgås de på skolan. De fikar aldrig på stan.
På stan går han bara på möten. Han har ingen kontakt med sina grannar, bara med dem som
läser samma utbildning och bor i huset. Den student som bor bredvid hälsar han på om de
träffas på stan.
Han skulle vilja laga mat och äta med sina vänner i sin bostad men det har han inte möjlighet
att göra idag. Egentligen skulle han kunna utnyttja det gemensamma rummet – om alla
gjorde det vore det trevligt. Men folk har olika tider, äter på olika tider.
Det finns gym och gemensam festlokal i huset men han har aldrig varit där. Men det är
ändå bra att det finns. Han går på ett annat kommersiellt gym. Han skulle uppskatta ett rum
med biljard fast inte i källarplan. Det fanns tidigare ett pingisbord i ett av de gemensamma
rummen på våningsplanen. En kompis hade fixat det och det användes mycket. Nu har
kompisen flyttat till en annan våning och Arvid vet inte om det fortfarande används. Man
kan inte boka andras allrum.
Avslutande frågor

Arvid tycker att det är mysigt med parken men tråkigt med busstrafiken utanför fönstret.
Ljud utifrån stör hans inspelningar. Grillplatsen uppskattar han också. Han brukar sola på
baksidan av huset. Det finns tennisplan och fotbollsplan i närheten också.
För närvarande betalar Arvid 2950 kr + el och vatten, dvs 3250 kr i 12 månader. Det är för
dyrt, borde högst vara 2500 kronor. Om han fick välja skulle han föredra en bostad som är
större och dyrare.
Rekommendationer

Högt i tak, stora fönster, mycket dagsljus och ljudisolerat. Kylskåpet skall inte stå i rummet
där man sover eftersom det alstrar störande ljud. Bostadsrummet skall vara öppet och mer
kvadratiskt än långsmalt. Det skall finnas minst fyra garderober för förvaring och dessutom
tillgång till förråd.
Eget separat kök är att föredra. 2-3 personer som delar kök kan fungera men bara om alla
sköter sig. Det måste stå i kontraktet att de som inte sköter sig inte kan bo kvar.
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Intervjuperson 22 - ”KATARINA”
Hushållet och bostaden allmänt
Katarina läser till förskollärare och har bott i
lägenheten i ett år. Hon delar den med sin kusin.
När hon sökte bostad kollade hon vilka lägenheter
som fanns att få och ställde sig i kö på denna men
inte av något speciellt skäl. Hon är uppvuxen i villa
i Dala Järna.

Hustyp: Flervåningshus med
studentbostäder. Entré via trapphus.
Byggnadsår: 1952
Läge: ca 3.5 km från centrum;
matbutik finns i närheter
Gemensamma lokaler: Bastu
Bostadsyta: 27 kvm

Området ”är hur bra som helst; lugnt och stilla,
Månadshyra: 2750 kr (12 mån)
inga fester”. Det kan bero på äldreboendet som
Årshyra: 33 000 kr
ligger tvärs över gatan. Hon trivs med bostaden som
Intervju i hemmet 20111118
precis har målats om. Det stora rummet gillar hon
och hon tycker att det känns stort i relation till ytan.
Köket är också bra, inte bara en kokvrå.
Badrummet tycker hon inte om för det är så fula färger. Lägenheten är lagom stor och kunde
inte vara mindre. En balkong hade varit bra. Hon vet inte åt vilket håll fönstret vetter men
det är tillräckligt ljust, speciellt nu när rummet målats om.
Bostadens användning
Katarina har plats för allt hon kan önska. ”Jag lagar ju väldigt mycket mat”, hon och hennes
kusin turas om att laga. Det fungerar även bra när de lagar mat tillsammans. Hon gör ofta
storkok och tar med matlåda till skolan. Katarina studerar framför allt hemma om hon inte
har grupparbete. Ibland jobbar hon hemma även med grupparbete. Hon ser på TV men
tycker att hon inte har de kanaler hon önskar.
Kökets storlek är OK men hon skulle vilja plats för ett litet bord för avställning och matlagning.
Det behövs mer arbetsyta. Hon gillar att köket är i ett separat rum och det hade varit bra om
det hade funnits en dörr (slipper matos).
Badrummet är lagom stort men har fula färger. Hon har försökt montera upp hyllor och
krokar för föregående hyresgäst hade plockat bort dem.
Antalet garderober räcker inte för två personer.
Byrån som hon har ärvt är hon mycket stolt över liksom stolarna som hon har köpt och gjort i
ordning. Sängen och bordet har hon med sig hemifrån, liksom det lilla bordet i köket.
Bostaden betyder mycket, hon har bott hemma länge. ”Man vill ha sitt eget, inte behöva ta
hänsyn till föräldrarna”. Om hon inte hade läst på annan ort tror Katarina att hon fortfarande
hade bott kvar hemma. De som läser samma utbildning som hon bor på annat håll i staden.
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Katarina umgås mest med sin kusin och går ibland på stan tillsammans med henne. De flesta
av hennes vänner finns i Dala Järna. Två av grannarna umgås hon med och går även hem till
dem. Övriga hälsar hon på när hon träffar dem.
Det finns bastu och tvättstuga i huset. Hon tror inte att det finns några andra gemensamma
utrymmen.
Avslutande frågor

Omgivningarna med skog tycker hon är fina. Man kan promenera. Det kunde kanske finnas
ett bord att sitta vid ute. Idag är hyran 2 750 kr inkl el (12 mån) och det är max. Om hon fick
välja skulle hon ha en större och dyrare bostad som hon skulle dela med sin kusin.
Rekommendationer

Vitt eller ljusblått kakel i badrummet. Möjlighet att sätta upp fondvägg. Golvmaterialet skall
inte vara linoleum utan träimitation. Bostaden skall vara så ljus som möjligt. Fler vägguttag
(idag två i rummet och två i köket).
Det kan fungera bra med en bostad som är 12 kvm. ”Gemensamt kök är svårt om man inte
kommer överens men bra om man känner den som man delar det med”.
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Intervjuperson 23 - ”LENA”
Hushållet och bostaden allmänt
Lena studerar statskunskap och har tidigare läst tyska,
pedagogik och matematik. Hon går 11e terminen.
Lena är uppvuxen i parhus i Helsingfors.
Hon bor med sin sambo i lägenheten (40 kvm) och
hon valde den för det ”var den enda som var ledig”.
”Ganska nära staden och bra läge” – hon har bott där
i 2.5 år. Tidigare bodde hon i korridor i närheten av
universitetet. Det var ”socialt jättebra men lite trångt
i köket; det fanns inga regler och vi var 12 personer.
Folk skötte inte sina grejer”. Trots att det fanns
städveckor sköttes inte städningen ordentligt.

Hustyp: Niovåningshus
Byggnadsår: 1963, ombyggt 2006
Läge: Relativt centralt
Gemensamma lokaler:

Samvarorum, bastu
Bostadsyta: 40 kvm
Månadshyra: 4900 kr (12 mån, inkl
bredband, exkl el)
Årshyra: 58 800 kr
Intervju i bibliotek 20111205

Lena är nöjd med läget i staden och läget är viktigt för henne. Hon trivs bra i bostaden
”mestadels”. Den är lite trång för två personer och planlösningen är oekonomisk. En pelare
försvårar möbleringen, ”inte så funktionellt”. Hon hade föredragit två rum på den ytan (40
kvm). Annars är bostaden i jättebra skick och köket är bra.
40 kvm skulle vara tillräckligt om planlösningen hade varit bättre. Den går inte att minska. Ytan
vid köket är svår att använda. Sängplatsen skulle behöva vara större. Hallen kunde vara smalare.
Orienteringen mot väster är helt OK, det är bra med kvällssol. Hon bor i bottenvåningen av ett
högt hus där det både finns lägenheter och korridorrum.
Bostadens användning
För Lena är det viktigt ”att man har tillräckligt plats för skrivbord, att man kan bjuda in vänner,
att det finns en separat hörna för studier och fritid”. I sin nuvarande bostad har hon inte plats
för skrivbord för två personer. Arbetsbordet används för dator och hon har ingen särskild plats
för annat arbete. Hon byter plats när hon läser, sitter ömsom i soffan och ömsom vid köksbordet.
Lena äter hemma för det mesta och lagar mat dagligen. Ibland äter hon med kompisar och då är
det svårt att få plats. Det är inte många som ryms i köket samtidigt. I köket finns det tillräckligt
med arbetsyta och skåp. Hon har en mindre modell av diskmaskin. Spisen är felplacerad för
det saknas arbetsyta på ena sidan och fläkten är gammal och fungerar inte så bra. Det borde
finnas lite mer plats för matbordet. ”När jag bakar använder jag matbordet”.
Det är bra att köket har kontakt med vardagsrummet. Ibland när hon studerar hade det varit
en fördel med en dörr som kan stängas. Att gå genom rummet till köket är inget problem.
Badrummet är bra, det fungerar bra med fällbart torkställ. Det finns gott om plats när man skall
torka sig men hon hade föredragit ett högskåp i stället för väggskåpet (mer plats för kosmetika).
Det borde finnas mer förvaring – det är otillräckligt för 2 personer. Hon saknar plats för kläder,
extra madrass, vinterkläder och resväskor.
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Lena har placerat lådor ovanpå garderoberna. Hon har inget förråd och är osäker på om det
finns. Sängen och soffan är hennes viktigaste möbler. Hon hade soffan, en fåtölj och TVbänken när hon bodde på korridor.
Bostaden betyder mycket, ”det är en privat plats, vårt hem; det är min första lägenhet med
eget kök och det är jätteviktigt för mig”. Lena tillbringar mycket tid hemma och läser hellre
hemma än i stan. Till skolan går hon när det är föreläsningar eller grupparbete. Hon ser
ganska mycket på TV.
Besök av vänner har hon några gånger per månad, mest på helger. Annars umgås hon med
kompisar på stan eller hemma hos kompisarna. Hon promenerar med en vän som bor i
närheten och har en vanlig lägenhet. Grannarna har hon ingen kontakt med alls, hon känner
igen dem. ”Vi hälsar när vi ses”.
Lena gör aerobics hemma ibland men det finns inte så gott om plats för det. Hon hade velat
spela flöjt men undviker det eftersom det stör grannarna. Ljudisoleringen är dålig. Hon
saknar att hon inte kan stänga om sig i ett eget rum.
Hon hade gärna velat ha ett gym i huset, nu går hon på ett gym i stan. Förut fanns det en lokal
som kunde hyras men nu finns det bara en i grannfastigheten. Ett gemensamt studierum
hade hon eventuellt utnyttjat. ”Någon typ av soffrum för att få kontakt” är ett annat förslag
till kompletterande lokal.
Avslutande frågor

Bostaden ligger ganska nära vatten. Det finns bra joggingspår och fina promenadställen.
Grillplatsen har hon använt någon gång.
Nuvarande hyra är 4900 kr (12 mån) inkl bredband och exklusive el och 5 000 kr är maxhyra
som hon kan tänka sig. Om hon skulle bo själv skulle hon prioritera en mindre och billigare
bostad men för två är hyresnivån OK. ”Hyran betyder mycket”.
Rekommendationer

Om man bygger korridor skall 3 personer dela på köket; ”då är det lättare med regelverk för
köket”.
”Det bör finnas ett sätt att dela sin yta på något sätt”; allt i ett är ett problem ”det är ångestfyllt
om man ser allt i bostaden och inte kan stänga ut skolsakerna”.
Det skall finnas tillräckligt med skåp: det skall ingå förråd, speciellt när man är två. Det spelar
ingen roll var det finns i huset men det skall vara nåbart med hiss. Det är viktigt att det finns
en bra hiss (nuvarande fungerar inte så bra).
En egen uteplats för dem som bor i bottenplanet hade varit bra. I nuvarande bostad finns en
gård som inte används och hon brukar sitta där och sola på sommaren.
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Intervjuperson 24 - ”ISABELLA”
Hushållet och bostaden allmänt
Isabella är gäststuderande doktorand och bor med
sin man och sitt barn i lägenheten. Hon har bott där
i 2 år och studerar biologi. Tidigare bodde hon på
ett annat ställe med det var i dåligt skick. Den här
lägenheten valde hon för att det var den största som
fanns att få och för att området är fint. Avståndet
till studie/arbetsplatsen är mycket viktigt – hon
ville bo nära arbetet. ”jag behöver kontakt med
samhället”. Hon gillar området och arkitekturen.
Det är också viktigt att det är nytt.

Hustyp: Flervåningshus med
bostadsentréer från trapphus och
korridor.
Byggnadsår: 2006
Läge: Centralt
Gemensamma lokaler: Samvarorum
Bostadsyta: 29 kvm
Månadshyra: 4527 kr (12 mån, exkl
el och bredband)
Årshyra: 54 324 kr
Intervju i hemmet 20111205

Områdets läge är bra och om hon byter bostad vill
hon bo kvar i samma område.
Det finns större lägenheter i huset. Hon gillar bostaden men den är för liten, familjen skulle
behöva ca 40 kvm. Hon tycker om att bostaden är ny och fräsch. Fönstren kunde vara större
så att lägenheten blev ljusare och fick mer sol. Det är bra med eftermiddagssol.
Bostadens användning
Internetuppkoppling är viktigt. Hon saknar garderober, 2 garderober för så många personer
är för lite. Det är bra att bo bland studenter, de är mer flexibla om man har fest.
Familjen äter hemma. Hon tycker bäst om den mat de lagar själva. När hon var själv åt hon
middag hemma och hade med sig lunchlåda till jobbet. På den tiden bjöd hon in gäster. Det
är omöjligt nu.
Köket var OK när hon var själv, nu är det för litet. Hon gillar spishällen men arbetsytan är
för liten. Frysen är OK och skärbrädan är mycket uppskattad. Förvaringen i köket är bra för
en person men är för liten för en familj. Isabella gillar det öppna köket – det ger mer yta till
rummet. Att kunna stänga om köket är bra om det finns plats för det.
Badrummet är litet och duschen är inte så bra, golvet blir blött när man duschar. Det får inte
göras mindre, snarare behöver det vara större.
Det finns många tvättstugor i huset, de finns på vartannat plan. Det finns även förråd för
cyklar och bostadsförråd i samma plan. När man skall flytta möbler och skrymmande saker
är det en väldigt bra lösning.
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Skrivbordet är viktigt. Det är viktigt att ha sina egna möbler, sin egen stil. Isabella gillar IKEA,
de har billiga möbler med olika stilar. Hon studerar helst hemma eftersom hon måste göra
det på tider som passar ihop med andra aktiviteter och barnets tider. Hon läste mest hemma
när hon var ensam också. Bostaden betyder mycket för henne, ”my home, your personal
space; a place where you can express your taste, your identity”.
Det är svårt att bjuda hem vänner eftersom det är ont om plats. Vännerna umgås hon med
hemma hos dem som har mer plats eller på café och restaurang. Hon känner några av
grannarna men omsättningen på boende är stor. Tidigare hade hon fler vänner i huset men
de har flyttat. Ibland har man fester i huset för att samla de boende.
Isabella hade gärna haft ett gemensamt studierum för att möta folk. Hon skulle även gärna ha
pingisbord och ett pentry med möjlighet att koka kaffe och med tidningar – ”a social room”.
Det finns ett gemensamt rum som man kan boka men alla boende har inte tillträde.
Avslutande frågor

Utanför huset finns bord som man kan äta vid. Hon gillar området väldigt mycket och att det
är ett grönt, hållbart område är ett extra plus (elen billig).
Hyran är 5000 kr inkl el och bredband; detta är max hyran hon kan tänka sig för den här
bostaden. Hon skulle prioritera en större och dyrare bostad – 6000 kr är max hyran för en
större lägenhet.
Rekommendationer

Mer differentierat utbud av lägenheter eftersom studenter har olika ekonomiska möjligheter
Större fönster för att det skall komma in mer ljus och sol i lägenheten. Fler garderober och
mer arbetsyta i köket. Det är viktigt att det finns hiss (hon tar med cykeln upp till sitt privata
förråd).

81

Intervjuperson 25 - ”GUDRUN”
Hushållet och bostaden allmänt
Gudrun läser juridik, 8e terminen. Hon bodde
först i studentkorridor men tyckte att köket
blev för sunkigt. Det var svårt att hitta ett
förstahandskontrakt som var “vitt”. Lägenheten
är lite dyr men fräsch. Hon växte upp i villa i en
förort till Örebro. När hon var 15 flyttade hon till
lägenhet i stan.

Hustyp: Flervåningshus med
lägenheter i olika storlekar.
Byggnadsår: slutet av 1960-talet,
renoverat och tillbyggt 2002
Läge: Relativt centralt
Gemensamma lokaler: Samvarorum,
gym, balkong
Bostadsyta: 24 kvm

Månadshyra: 4300 kr (12 mån, inkl
Omgivningarna är bra men hon skulle föredra att
bo nere i stan. Det är svårt att få en lägenhet där.
el och bredband)
I stan är lägenheterna ofta sunkiga. Hon trivs bra
Årshyra: 51 600 kr
i lägenheten – ”framför allt att det är skönt efter
Telefonintervju 20111205
korridor”. I den förra bostaden bodde hon i ett år
och den nuvarande har hon haft i fyra år.
”Det är ljust och fräscht och ingen har använt den tidigare”. Grannarna är lugnt folk.
Kommunikationerna är inte så bra, hon måste ta buss till tunnelbanan. Sedan är det lite dyrt
egentligen.

Bostadens storlek är OK men hon saknar att det inte finns något rum där hon kan dra sig
tillbaka. ”Det går inte att dela upp”. Men hon vill inte ha större.
Lägenheten är ljus trots att det bara är fönster åt ett håll. Hon besväras av insyn.
Bostadens användning
Hon försökte studera en del hemma men det var mycket som distraherade. Hon tillbringar
mycket tid hemma under den mörka perioden. Hon brukar ha middagar, ”det är trevligt att
kunna ta hem folk”. Från början hade hon TV men den slängde hon ut. I stället använder
hon TV hyllan för böcker. Hon äter vid bardisken.
Gudrun skulle behöva ett större kylskåp. Ugnen är hon nöjd med. ”Man anpassar sig efter
det man har”. Mikron står i ett skåp. Hon använder bardisken för matberedning. Att köket
är avgränsat tycker hon är bra men det är en konstig lösning att toaletten ligger i direkt
anslutning till köket. Det skulle bli för mörkt om det fanns en dörr till köket, redan nu är det
för mörkt. Måltiderna äter hon i soffan, ”bra att slippa se att det är disk i hon”.
Badrummet är litet men perfekt. Det finns bra inbyggda hyllor och handdukstork. Golvvärme
är bra. Även att det är klinker vid entrén är positivt.
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Det finns ett förråd direkt utanför bostaden, det fungerar som extra garderob. Det finns för
få garderober i bostaden.
De flesta möblerna tog hon med från den tidigare bostaden. Hennes viktigaste möbel är
soffan ”bra att folk kan sova över”. Den har hon fått av sin mammas väninna. Hon brukar
sitta vid bardisken och studera.
Bostaden är viktig. När hon bodde på korridor tyckte hon att det var deprimerande att inte
kunna gå hem till något där hon kände sig hemma. ”Det är otryggt att inte veta vart man ska”.
Eftersom hon bor relativt nära universitetet får hon ganska ofta besök av vänner. Men sina
vänner träffar hon även på stan, på restaurang och café. Däremot gillar hon inte att träffas på
nation, det är inte så kul.
Av grannarna umgås hon framför allt med en tjej som har en katt som hon tar hand om. De
brukar äta frukost tillsammans. Efter hand har det flyttat in en del studenter som hon känner
sedan tidigare.
Det finns två våningar i huset där det finns gemensamma lokaler och en gemensam balkong.
Det finns ett stort kök, gym och ett rum med piano. Hon har varit på många fester i lokalen
och trivs bra i huset. ”Det är inte mycket pekpinnar; många som delar med sig, många som
bryr sig”. Hon behöver ingen verkstad men eventuellt ett rum för cyklar och cykelpump.
Avslutande frågor

Huset ligger vid ett naturreservat vilket är fantastiskt. ”Det är idylliskt men off”.
Nuvarande hyra är 4 300 kr i 12 mån inkl el och internet. Det är max vad hon vill betala.
Hon prioriterar en mindre och billigare bostad.
Rekommendationer

Man skall inte bygga för stora lägenheter, gärna små ettor som ligger hyfsat bra till (ca 24
kvm). Hellre 14 kvm i stan än 24 kvm där hon bor nu. Hon hade hellre bott högre upp,
besväras av insyn i sin nuvarande bostad. Det är viktigt att fläktsystemet fungerar. Större kyl
än nuvarande vore bra. Fräscht och ljust.
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Intervjuperson 26 - ”ULF”
Hushållet och bostaden allmänt
Ulf läser till kemiingenjör 6e terminen. Han har
bott i sin lägenhet i ca två år. Tidigare bodde han
hemma i sin mammas lägenhet i närheten av där
han bor nu. Han är uppvuxen i villa på Lidingö.

Hustyp: Tvåvåningshus.
Byggnadsår: 1969
Läge: Relativt centralt
Gemensamma lokaler: Samvarorum,
gym, bastu

Bostadsyta: 18 kvm
Han valde den här bostaden för att den ligger
Månadshyra: 3100 kr (12 mån, inkl
väldigt nära skolan. Han hade lång kötid och kunde
därför välja men det var den här bostaden som
el och bredband)
hade bra läge, dvs låg nära skolan, ”det går inte
Årshyra: 37 200 kr
att få bättre läge”. Den ligger även centralt – han
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kan nå allt han vill med cykel inom 15 min. Det är
gångavstånd till föräldrarnas bostad.
Han tycker att läget är jättebra för att vara studentbostad.

”Jag pluggar mycket hemma och behöver studiero, det är inga fester” – det är främsta skälet
till att Ulf vill bo i lägenhet och inte i korridorsrum. På korridor blir det mycket fester och
hög ljudnivå.
Han trivs bra i bostaden, ”det är lugnt och nära skolan”. Utsikten tycker han om (mot andra
bostadshus) och badrummet är fräscht (nymålat). Badrummet är alltid ett orosmoment, kan
vara nergånget i studentbostäder. Det som är mindre bra är ventilationen som är katastrofal.
Det saknas köksfläkt och matos går inte att vädra ut, ”det är svårt att laga avancerad mat”.
Dessutom blir det fettlager på saker i köket och rummet. Hans fönster vetter mot söder och
lägenheten blir olidligt varm på sommaren.
”Bostaden är ganska liten, jag känner mig lite instängd ibland”. Han hade gärna haft ett par
kvm till i det stora rummet. Inget av utrymmena i bostaden kan minskas. Dagsljuset är bra
men värmen på sommaren besvärande. Han använder och uppskattar gym, takterrass och
festlokal som finns i huset.
Bostadens användning
Ulf tillbringar själv mycket tid hemma med studier men alla studenter gör inte det. Generellt
läser folk på skolan – ”jag sitter gärna själv hemma, får mer studiero där”. Å andra sidan har
man inte alltid möjlighet att studera på skolan eller annan plats, t ex när man är sjuk. Det
viktigaste i bostaden är att man kan laga mat och sova. ”Man behöver inte särskilt stor bostad
för det”. Han använder sin bostad även för att äta lunch med kompisar och till förfester (bra
läge inbjuder till detta). Han har en 140 cm bred loftsäng, vilket gör att han får plats med
skrivbordet under. Soffa och soffbord och TV är trevligt att ha men inte ett måste. TVn tittar
han inte särskilt mycket på, han använder den mest för TV-spel.
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Sängen och skrivbordet är de viktigaste möblerna. Han har inget matbord utan äter vid
soff- eller arbetsbordet. Frukost och middag äter han för det mesta hemma, lunch på skolan
(matlåda) eller ute. När han äter lunch med kompisar hemma handlar det om att värma
matlåda i ugn eller på spisen med två plattor – ”det är inte tal om att laga mat” för köket är
för litet för det.
Köket är väldigt litet men fungerar. ”Det blir snabbt skitigt om man lagar mat och jag måste
ställa ner kaffebryggaren på golvet för att få plats”. Bänkytan är för liten, däremot finns det
mycket skåp, nästan för mycket förvaringsyta, han använder inte allt. ”Jag är jätteglad att
man kan stänga om köket” – det blir mycket os i lägenheten och fettlager. Ulf skulle inte vilja
ha köket i det stora rummet.
Badrummet är ovanligt fräscht och det uppskattar han. Förvaring finns det gott om (4
garderober) och ett källarförråd. Han har köpt en hurts för förvaring av pennor, papper mm.
Bostaden är viktig, ”det är en slags samlingspunkt i ens liv, det man återkommer till; det är
allting för mig – arbetsplats, fritidsplats, mötesplats för vänner”. Han får besök av vänner
varje vecka men han träffar sina vänner även hemma hos dem, på krogen eller på skolan.
Grannarna känner han inte ”nej jag ser aldrig några grannar, det är konstigt för vi borde röra
oss i korridoren samtidigt”. Han känner en och annan i huset som han har träffat på möten.
Det är inget som han skulle vilja använda sin bostad till som han inte kan göra idag. Ett
gemensamt läsrum skulle han inte utnyttja (han tror att det finns ett gemensamt bibliotek i
huset) men det hade varit kul med ett gemensamt TVrum. Han är lite avundsjuk på folk som
bor på korridor, de har stor gemenskap. Av de gemensamma utrymmena i huset använder
han gym, festlokal och terrass.
Avslutande frågor

Det finns ingen bra utemiljö, vägen utanför huset är väldigt trafikerad men takterrassen
fungerar väldigt bra. Där finns även grillplats.
Idag betalar Ulf 3 100 kr/mån i 12 mån inkl el och bredband. ”Jag kan inte tänka mig mer
än 3 500 för den här bostaden, i så fall skulle det vara en som är ännu mer central och ännu
fräschare”. Han kan tänka sig en hyra på 4 000 kr om bostaden är större och föredrar en större
och dyrare lägenhet (18 kvm idag).
Rekommendationer

Köksfläkt är bra att ha, bra ventilation är önskvärt. Gym, festlokal (kök och plats för 30-40
personer + ljudanläggning) är jättebra att ha; ”takterrass är klockrent” (bor i höghus med fin
utsikt).
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Intervjuperson 27 - ”OSKAR”
Hushållet och bostaden allmänt
Oskar studerar datateknik 4e året och har bott
drygt ett år i sin lägenhet. Tidigare bodde han i en
studentetta i en grannstad. Han valde bostaden för
att den ligger ganska bra i förhållande till skolan.
Han hade köat ganska länge och det ”var den jag
fick”. Han ville inte bo i korridor för han ville ha
eget kök – ”jag lagar en hel del mat och vill ha den
för mig själv”. Under sin uppväxttid bodde han i
hus på landet i Småland. Det var ett lantbruk med
gott om plats i gården.

Hustyp: Studentbostäder i byggnader
som är två till fyra våningar höga.
Byggnadsår: 1965
Läge: Relativt centralt
Gemensamma lokaler: Samvarorum,
bastu
Bostadsyta: 23 kvm
Månadshyra: 3850 kr (12 mån, inkl
el och bredband)
Årshyra: 46 200 kr
Telefonintervju 20120103

Han tycker att områdets läge är bra, det ligger nära
skolan och tunnelbana.
Det finns ganska bra naturområden i närheten med spår som han brukar springa på.
Oskar verkar trivas ganska bra i bostaden men kan inte säga något specifikt om den, ”det är
ganska hemtrevligt”. Den var lite ett ”nerköp” i förhållande till den tidigare bostaden för
kylskåp och frys är ganska små. Eftersom köket ligger i rummet låter det en del om kylskåpet,
det är en nackdel.
Bostaden är hyfsat stor för en person men köket kunde vara lite större. Han har kompletterat
köket med en köksbänk och en hylla. Badrummet skulle eventuellt kunna minskas något.
Dagsljuset är OK, fönstret i rummet är ganska stort.
Bostadens användning
Sova och laga mat är de viktigaste aktiviteterna. Han studerar mycket hemma. Han har plats
för allt som han behöver. Någon TV har han inte och han saknar den inte. Han lagar för det
mesta mat själv. På vardagar äter han lunch på skolan och ibland tar han med sig matlåda. På
kvällar och helger äter han hemma. Oskar brukar inte äta hemma med kompisar.
I köket finns det för lite arbetsyta och förvaring. Han har kompletterat det med ytterligare en
köksbänk och hyllor samt en mikro. Han tycker att det är bra med öppen planlösning men
säger att det hade varit bra att kunna stänga om köket. Badrummet har han inga speciella
synpunkter på mer än att det är bra med listen vid duschen som hindrar vattnet från att rinna
ut.
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Oskar har två garderober plus ett förråd på samma våningsplan som han delar med en annan
student. Han har även plastbackar för förvaring under sängen. Han skulle behöva ytterligare
en garderob. De viktigaste möblerna är säng och skrivbord. Sina möbler har han tagit med
sig hemifrån.
Bostaden är viktig, ”jag behöver den”. Det är viktigt att kunna flytta hemifrån. Sina vänner
umgås han mest med på skolan. Grannarna har han ingen kontakt med ”nej det är dåligt med
grannkontakt, man ser inte så mycket folk”. Han umgås med en klasskamrat som bor i huset.
Han har inte behov av några gemensamma lokaler och känner inte till om det finns några.
Först säger han att han kunde tänka sig ett gemensamt rum för matlagning eller studier men
säger sedan ”nej jag tror inte det”. Det finns ett rum på andra våningen som man kan använda
för att umgås med sina grannar men han utnyttjar det inte.
Avslutande frågor

Det finns bord och bänkar utanför huset och även en grill men han har inte använt dem.
Området är ganska tråkigt och det han uppskattar är att det finns löpspår som han utnyttjar.
Oskars hyra är idag 3850:- inklusive el och bredband. Han skulle klara 1000 kr mer i hyra
men skulle i så fall söka sig en annan bostad. Han skulle prioritera en mindre och billigare
bostad men den kan inte vara mycket mindre än den nuvarande “ettan”.
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Möblerade lägenhetsplaner i storleksordning

Bostadsyta 18 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pall
Loftsäng med skrivbord under
Soffa
Soffbord
TV-bänk med TV
Stol
Garderober

Bostadsyta 20 kvm
1.
2.
3.

Säng
Sängbord
Skrivbord

Bostadsyta 22 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Lågt bord
Säng
Byrå
Fåtölj
Soffbord
Matbord med stolar

Bostadsyta 22 kvm
1.
2.
3.
4.

Säng
Arbetsbord
Piano
Matbord med stolar

Bostadsyta 22 kvm
1.
2.
3.
4.
5.

Säng
Soffa
Soffbord
Byrå
Matbord

Bostadsyta 22 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
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Säng
Sänbord
Byrå (2 st)
Matbord
Fåtölj

Bostadsyta 22 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Säng
Bokhylla
Sängbord
Fåtölj
Soffa
Soffbord
Byrå
Skrivbord
Matbord

Bostadsyta 23 kvm
1.
2.
3.

Säng
Skrivbord
Elorgel

Bostadsyta 23 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
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Säng
Bokhylla
Skrivbord
Matbord
Extra köksskåp

Bostadsyta 24 kvm
1.
2.
3.
4.

Säng
Bokhylla
Soffa
Barbänk

Bostadsyta 24.5 kvm
1.
2.
3.
4.

Säng
TV-bänk
Skrivbord
Bokhylla

Bostadsyta 26 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Säng
Sängbord
Soffa
Soffbord
TV-bänk
Skrivbord

Bostadsyta 26 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Säng
Sängbord
Soffa
Stol
Byrå
Matbord/skrivbord

Bostadsyta 26 kvm
1.
2.
3.
4.

Säng
Byrå
Bokhylla
Soffa

Bostadsyta 26.8 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Säng
Byrå
Soffa
Soffbord
TV-bänk
Skrivbord

Bostadsyta 27 kvm
1.
2.
3.
4.
5.

Säng
TV-bänk
Soffa
Soffbord
skrivbord

Bostadsyta 27 kvm
1.
2.
3.
4.
5.

Säng
Soffa
Soffbord
Skrivbord
TV-bänk

Bostadsyta 27 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Säng
Matbord
Byrå
Soffbord
TV-bänk
Bord med mikro

Bostadsyta 28.6 kvm
1.
2.
3.
4.
5.

Säng
Skrivbord
Fåtölj
Klaffbord
Sybord

Bostadsyta 29 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Upphöjd säng
Skrivbord
Soffa
Matbord
Bokhylla
Låg bokhylla (70 cm)
Öppen garderob med lådhurts under

Bostadsyta 32 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Säng
Sängbord
Bok- och TV-hylla
Skrivbord
Soffa
Soffbord
Hallmöbel

Bostadsyta 32 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Säng
Sängbord
Soffa
Soffbord
Bokhylla (3 st)
Matbord med stolar

Bostadsyta 34.3 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Säng
Soffa
Soffbord
TV-bänk
Bokhylla
Byrå

Bostadsyta 37 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Säng
Sängbord
Bäddsoffa
TV-bänk
Elpiano
Matbord
Vitrinskåp
Skrivbord

WC/D

KÖK

Bostadsyta 40 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Säng
TV-bänk
Skrivbord
Soffa
Soffbord
Fåtölj
Matbord med stolar

Bostadsyta 41.9 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Säng
Sängbord
Bokhylla (3 st)
Fåtölj (4 st)
Soffbord
Skrivbord
Piano
Matbord

Bostadsyta 42.3 kvm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

98

Säng
Garderob
Soffa
Soffbord
Byrå
Litet arbetsbord
TV-bänk
Matbord
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Bilaga 1 Frågeguide
Hushållet och bostaden allmänt:
Vad studerar du? Vilken termin?
Bor du här själv? Varför valde du att bo just här? Det här området, denna bostadstyp?
Var bodde du innan du flyttade hit? Hur bodde du under din uppväxttid?
Är du nöjd med områdets läge i staden?
Trivs du i den här bostaden? Finns det något som du uppskattar särskilt mycket?
Finns det något som du tycker är mindre bra? Före och efter ombyggnad?
Är bostaden lagom stor? Finns det behov av att öka ytan på något utrymme? Skulle
du kunna tänka dig att minska ytan på något utrymme?
Föredrar du någon speciell rumsform? Kvadratisk, rektangulär, oregelbunden
Hur är orienteringen? Föredrar du något särskilt väderstreck?
Är du nöjd med dagsljuset i bostaden?

Bostadens användning:
Kan du säga vilka aktiviteter du behöver ha plats för i din bostad? (sova, laga mat, äta,
studera, dator, TV)? Har du utrymme för dessa i din nuvarande bostad?
Var äter du vanligtvis dina vardagsmåltider (hemma, ute)? Brukar du äta ihop med
vänner? Hur fungerar kök och matplats till vid sådana tillfällen?
Vad tycker du om storleken på köket? Utrustning? Förvaringsskåp, bänkyta?
Saknar du något i köket? Har köket tillräckligt stora beredningsytor?
Kökets förhållande till rummet? Del av rummet eller klart avgränsat rum? Ska man
kunna komma in i köket från hallen? Skall man kunna stänga om köket?
Har du några synpunkter på badrummet? Storlek? Utrustning? Placering?
Har du tillräckligt med plats för förvaring? Var skall garderoberna helst placeras? Är
det något som du saknar förvaring för?

100

Vilka är dina viktigaste möbler eller andra inventarier? Har du skaffat dem till den
här bostaden eller hade du dem innan (från föräldrarhemmet eller annan bostad)?
Vad betyder din bostad för dig? Tillbringar du mycket tid hemma? Tittar du mycket
på TV? Studerar du hemma eller på annan plats? Var i så fall?
Får du ofta besök av vänner? Var umgås du annars med vänner?
Har du kontakt med dina grannar? Träffas ni hemma hos varandra eller umgås ni på
annan plats? (hjälper varandra, fikar....)?
Har du någon allergi eller andra hälsoproblem som gör att du har speciella krav på
bostaden eller den yttre miljön? Har du några vänner som har hälsoproblem som gör
att de har speciella krav på din bostad eller den yttre miljön?
Är det något som du skulle vilja använda din bostad till som du inte kan idag?
Finns det något som du gör i din bostad idag som du skulle vilja göra i ett utrymme
som du delar med andra?
Skulle du behöva något utrymme som kan fungera som ett komplement till den
bostad du har idag?

Avslutande frågor:
Vad tycker du om bostadens omgivningar? Är det något du tycker är speciellt bra
respektive dåligt?
Vilken är den högsta hyreskostnad du kan tänka dig för att bo i den här typen av
bostad?
Vad prioriterar du – en större bostad och högre hyra eller en mindre bostad som är
billigare?
Vilka är dina rekommendationer för framtidens studentbostäder?
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Bilaga 2 Synpunkter på gemensamma lokaler
Studenter som bor i bostäder som har gemensamma lokaler
Typ av lokaler

Använder ofta

Använder ett
par gånger

Aldrig använt

Synpunkter

uppehållsrum

x

Absolut inte gemensamt
uppehållsrum med kök. Önskar
extrarum för övernattande gäster.

gemensamt
uppehållsrum

x

När man bjuder hem vill man gärna
göra det till sin egen lägenhet. Eventuellt
för större gemensamma fester.

takterass, gym,
biljard, festlokal

takterass

biljard, festlokal,
gym

Inga önskemål.

bio, pingis,
festlokal

x

Efterfrågar inte gemensamma utrymmen.

uppehållsrum

x

Efterfrågar inte gemensamma utrymmen.

gym, biljard,
festlokal

x

Har inget behov av gemensamma lokaler.

uppehållsrum
med kök

x

Bio och pingis.

gym, biljard,
festlokal

festlokal, gym

biljard

Om det ska finnas gemensamma lokaler
bör de förläggas till varje byggnad, inte
gemensamt för hela anläggningen.

festlokal,
studierum

x

Ett gym hade varit väldigt kul.

festlokal

x

Kanske studierum, gym och biljard.

festlokal

x

Eventuellt studierum.

x

festlokal
samlingsrum på
varje våningsplan,
gemensam
festlokal, gym

samlingsrum
på eget
våningsplan

Inga önskemål.
festlokal, gym

x

festlokal

Verkstad för att måla och reparera
cykeln hade varit bra.

Gem. utrymme på varje våningsplan.

festlokal, gym

x

Biljard men inte i källarutrymme.

bastu

x

Inga önskemål.

bokningsbart
gem. utrymme

x

Studierum, pingis och ett rum att
umgås i.

festlokal med kök,
gym, pianorum,
balkong
gym, festlokal,
takterass

festlokal

Ev. rum för cyklar.

x

Gemensamt TV-rum.
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Studenter som bor i bostäder utan gemensamma lokaler
Synpunkter
- Önskar inte, ”jag tycker om att ha mitt eget”.
- Eventuellt studierum, absolut inte kök och TV-rum.
- Gemensam lokal med soffor, ev en bastu. Ej gym eller biljard.
- Efterfrågar inte gemensamma utrymmen. Ev ett utrymme för att måla
möbler och meka med cykeln.
- Efterfrågar inte gemensamma utrymmen.
- Efterfrågar inte gemensamma utrymmen. Möjligtvis snickeri/hobbyrum.
- Ev ett gemensamt läsrum.
- Inga önskemål.
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Bilaga 3 Prioriteringar när det gäller bostadskostnader

Prioriterar billigare bostad

Prioriterar dyrare bostad

Nuvarande hyra för hög/ har nått smärtgränsen

Kan betala mer för större yta eller ett extrarum

2300 kr (12 mån) exkl internet

2 850 kr (12 mån) inkl el

2598 kr (12 mån) inkl allt

2950 kr (9 mån) inkl el och vatten

2750 kr (12 mån) inkl el

3 100 kr (12 mån) inkl el och bredband.

3000 kr (12 mån) inkl el

3 900 kr (9 mån)

3 100 kr (10 mån) exkl bredband, inklusive el

3 900 kr (12 mån)

3 200 kr ( 12 mån)

5000 kr (12 mån) inkl el och bredband

3 400 kr (12 mån)
3 400 kr (12 mån)
3 500 kr (9 mån)
3 600 kr (9 mån)
3 700 kr (12 mån)
3 800 kr (12 mån)
3850 kr (12 mån) inkl el och bredband
3 880 kr (12 mån) exkl el och internet
3950 kr (12 mån) exkl el
4 300 kr (12 mån) inkl el och internet
4 400 kr (12 mån)
4 500 kr (12 mån) inkl el och vatten
4 700 kr (12 mån)
4900 kr (12 mån) inkl bredband, exkl el
6 300 kr (12 mån) inkl värme och el
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